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מסלול מחקה מדד
S&P 500

אנו שמחים לעדכן את מגוון מסלולי ההשקעות בגמל
והשתלמות ומתחדשים במסלול השקעות חדש -
מסלול השקעות מחקה מדד .S&P 500
המדד עוקב אחר תשואת  500המניות של החברות
הציבוריות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בארה"ב.
גמל – כלל תמר מחקה מדד ( S&P 500מ.ה)13343 .
השתלמות – כלל השתלמות מחקה מדד ( S&P 500מ.ה)13342 .
גמל להשקעה – כלל גמל לעתיד מחקה מדד ( S&P 500מ.ה)13344 .

מדיניות תקנונית:
נכסי המסלול יעקבו אחר מדד  S&P 500בשיעור חשיפה של  100%מנכסי
המסלול .נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול
למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות ,משיכות
והעברות כספים.

כלל תמר ,כלל השתלמות וכלל גמל לעתיד מנוהלת ע"י כלל פנסיה וגמל בע"מ מקבוצת כלל
ביטוח ופיננסים | האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של מסלול ההשקעה | ההצטרפות
למוצרים השונים ו/או למסלולי ההשקעה כפופה לתנאי ההצטרפות ולהוראות תקנון קופת הגמל
או קרן ההשתלמות ,לפי העניין | אין במידע כדי להוות תחליף ליעוץ כל שהוא ו /או ייעוץ פנסיוני
בידי יועץ בעל רישיון עפ”י דין ,המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח | כלל ביטוח בע״מ
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|  14בינואר 2021

והרי התחזית :כך ייראה ענף הביטוח ב־2021
בכירים בענף הביטוח ,הפיננסים והגמל צופים מה עתיד להתרחש בתחום ב־ :2021החל משוק
ביטוחי הרכב ,דרך הביטוח הסיעודי ועד השיווק הישיר בחברות הביטוח ⋅ "בשורה התחתונה שם
המשחק יהיה שרותיות ,מקצועיות ועטיפת הלקוח בשלל מוצרי הביטוח" > רונית מורגנשטרן
אורי אומיד ,מנכ"ל שלמה ביטוח

צילומים :באדיבות המצולמים

איך ייראה שוק ביטוחי הרכב
ב־?2021
"שוק הרכב עובר כרגע
טלטלה ,כי חלק מהחברות
מפיצות באמצעות ערוצים
ישירים ובמחירים זולים ,ובמקום
לשלם לסוכנים הן משקיעות בפרסום .תחרות
זו בסוכנים מביאה להקטנה דרמטית של עמלות
הסוכנים ,דבר שישפיע על כל מערך ההפצה של
ביטוח הרכב .כיום מהוות עמלות ביטוח הרכב
יותר מ־ 50%מהכנסות סוכן הביטוח האלמנטרי,
אז או שנראה הרבה סוכנויות נסגרות ,או שהן
יתחברו לסוכנויות הענק .חברות הביטוח רק
יפסידו מכך ,ואני לא מבין את ההיגיון שלהן;
משום שבסופו של יום ,החברות ישלמו עמלות
פי כמה יותר יקרות לסוכנויות הגדולות שיילכו
ויתעצמו.
"לדעתי ,בשנה הקרובה נראה התייקרות של
ביטוחי הרכב ,כי כולנו מתמודדים מול תעריפים
זולים שאין להם זכות קיום".
השיווק הישיר של החברות ימשיך באותו
קצב?
"סוכני הביטוח שעובדים עם חברות ביטוח
שמבצעות שיווק ישיר מפסידים פעמיים; או
שהם מפסידים את הלקוח שלא רוצה לשלם את
הפרמיה שמוצעת להם ,או שהם נאלצים למכור
בפרמיה דומה לזו של השיווק הישיר ,כשאז החברה
גם מורידה להם את העמלה דרמטית 5% ,למשל.
הפערים הם עצומים – אני מכיר מקרה שסוכן
הציג פרמיה ללקוח בסך  3,500שקל ,פרמיה
שחברת הביטוח הכתיבה לו ,והלקוח קיבל הצעה
בשיווק ישיר של  2,200שקל בלבד על אותו רכב.
"אני לא מבין את הסוכנים שממשיכים לעבוד
עם אותן חברות שמבצעות שיווק ישיר על גבם.
אני משער שיהיו יותר ויותר סוכנים שיענישו
חברות כאלו .בשנה האחרונה שלמה ביטוח גדלה
דרמטית בשיעור של  ,15%כשכל שוק ביטוח
הרכב ירד ב־ ;7%אחת הסיבות לכך היא שסוכנים
רבים העבירו אלינו את המבוטחים שלהם.
לדעתי ,בשנה הקרובה חלק מחברות הביטוח
שמשווקות ישיר באמצעות טלפנים ,ילדים חסרי
ידע מקצועי ,יחשבו שוב אם זה משתלם להן,
אחרת הן יפסידו הרבה לקוחות שסוכני ביטוח

ביטוח
ופיננסים

יעבירו לחברות כמו שלמה ביטוח שעובדות רק
עם סוכני ביטוח".

יאיר לווינשטיין ,מנכ"ל אלטשולר
שחם גמל
האם נראה עוד תהליכי
קונסולידציה בתחום בתי
ההשקעות לאחר שהפניקס
רכשה את הלמן אלדובי
ולנוכח הפרסום לגבי אלטשולר
ופסגות? למה זה קורה?
״נדגיש כי ההודעה בדבר משא ומתן המתקיים
עם בית ההשקעות פסגות הינו ראשוני מאוד,
כחלק מבחינת עסקאות שאנחנו מבצעים מעת
לעת.
״לגופו של עניין ,שני בתי ההשקעות הנמצאים
בלב השאלה הם מקרים ייחודיים שבהם בעל
השליטה מעוניין היה למכור וחיפש רוכש ,לכן
אינני סבור שמדובר במגמה .אנחנו נשמח לראות
שחקנים חדשים בתחום שכן תחרות בריאה תמיד
מטיבה עם השוק ,העמיתים והציבור הרחב״.
האם נמשיך לראות מעבר לקרנות ברירת
מחדל?
״אני חושב שמחודש לחודש ניתן לראות את
השינוי בשוק ובתוך כך המעבר לקרנות הנבחרות.
כמות הסוכנים שמפיצה את מוצרי אלטשולר
שחם ממשיכה לגדול ובנוסף ,לקוחות אקטיביים,
שבודקים ומשווים מחליטים מהר מאוד ובמספר

מה שחיזק את רצונם של סוכנים רבים להרחיב
את נוכחותם בעולמות הפיננסים .כחלק מאותה
מגמה ,סוכנים רבים מבצעים חפיפות והדרכות
ונכנסים לעולמות הפיננסים כך שביכולתם
להציע ללקוח הצעות ערך נוספות ,חלופות
השקעה ,גישה לעסקאות איכותיות וכדומה".

סו"ב צביקה ויינשטיין ,יו"ר ליסוב
ומנכ"ל "גל אלמגור"
"אני מחלק את התחזית לשנת
 2021למספר נקודות:
 .1ביטוח מנהלים לדעתי לא
יחזור מכיוון שהעולם הפנסיוני
הוא עולם של דמי ניהול ,היום
המוצר הטוב ביותר ללקוח הוא
פנסיה ומטריה ביטוחית .אם אין ריסק בתוך
המנהלים גם התגמול הוא נמוך .הוא יישאר רק
לרובד של שכר גבוה אותו חייבים לעשות מעל
הפנסיה.
 .2גם את ביטוחי הסיעוד לא נראה כי הם הפך
לנחלתן של קופות החולים .הן מתכננות לשפר
אותו ולתת מנה כפולה .אני יודע שחברות הביטוח
הגישו בקשה לאישור המוצר ,כך שאם יחזור הוא
לא יהיה יותר אטרקטיבי מקופות החולים וגם
העמלות יהיו נמוכות.
 .3בענף הרכב מתנהלת מלחמת מחירים בין
חברות הביטוח .בזמן הקורונה ומיעוט יחסי של
נסיעות ,ענף הרכב הפך ריווחי ולכן תחרות

״תחום הפיננסים יהיה הפריצה הגדולה של הסוכנים ב־2021״
צעדים פשוטים להעביר את החיסכון שלהם
למקום שהם סבורים כי הוא מיטבי עבורם .חלוקת
הנכסים בפנסיה ופיזורה בין הגופים מתחילה
להשתנות אך מדובר רק בניצניו הראשונים
של המגמה שהתחילה בשנתיים שחלפו וצפויה
להימשך בעתיד הקרוב״.
האם סוכני הביטוח ירחיבו את עיסוקם בתחום
הפיננסי?
״אנחנו רואים משנה לשנה מגמה הולכת
וגדלה של סוכני ביטוח המעוניינים לתת שירות
הוליסטי מלא ללקוחותיהם .תקופת הקורונה
הוכיחה ביתר שאת שעסקי הפיננסים חזקים
ויציבים ומהווים מוקד הפצה משמעותי לסוכן,

המחירים .להערכתי לקראת הרבעון הרביעי
של השנה ,בהנחה שהמשק יתאושש והפעילות
הכלכלית תתפוס תאוצה ,יש סיכוי שנראה
תחילתה של התייקרות בתעריפי הרכב.

העתיד בפיננסים
 .4השיווק הישיר של חברות הביטוח ימשיך
ויתרחב ,בעיקר בחברות המובילות שכבר עוסקות
בשיווק ישיר כולל החברות המסורתיות ,זו תופעה
שצריכים להתרגל אליה ובמקביל להציף את ערך
השרות והטיפול בלקוח של סוכני הביטוח על מנת
לשמור על מעמדנו .חלק מהכנסות הסוכנים יגיעו
בעתיד משכר טרחה ,בנוסף לעמלות המתקבלות

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 | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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על פי אופי וטיב השרות.
 .5מודל הסוכן האובייקטיבי ייצר לדעתי שני
סוגים של סוכנים :הראשון ,טייד־אייג׳נט (Tied
 ,)Agentכלומר סוכנים שיעבדו עם חברה אחת
ויתוגמלו מתמיכות של החברה תמורת יעדים;
הסוג השני ,הוא סוכן מאד מקצועי שיעבוד עם
כל החברות ותהיה לו האופציה לגבות שכר טרחה
מהלקוחות תמורת מקצועיות ושרותיות .שורה
תחתונה  -שם המשחק יהיה שרותיות ,מקצועיות
ועטיפת הלקוח ( )One stop shopבשלל מוצרי
הביטוח.
 .6תחום הפיננסים הוא אחד התחומים החשובים
שסוכן הביטוח צריך לעסוק בו .הוא מתגמל
כמעט כמו סיכונים למי שמוכר סכומים נכבדים.
שוק ההון כנראה יהיה במגמת עלייה והסוכן
ייצר לעצמו נכס מעמלת הצבירה .היום אין
אלטרנטיבה טובה בבנקים ויש שלל מוצרים מאד
אטרקטיביים בחברות למטרת חיסכון עם מספר
מסלולים ודמי ניהול נמוכים יחסית .בתחום הזה
יש גם אופציה קלה לאחד את הקופות של המבוטח,
תיקון  ,190גיל שלישי שיש בו פוטנציאל כסף
עצום וגם קרנות השתלמות יהיו בעלייה כאשר
שוק העבודה יתאושש".

קיימת .אנחנו טובים מכל משווק ישיר; הבקשה
שלנו היא פשוטה :מחירים זהים לכל ערוצי
ההפצה ,ואז מי שטוב ינצח .אנחנו הרבה יותר
טובים ויותר איכותיים.
"מודל הסוכן האובייקטיבי  -בתלפיות יש
עמלה זהה מכל חברות הביטוח זה טוב לנו.
נותן לנו מיתוג כאובייקטיבים ואנחנו משווקים
ועובדים עם כולם .מה שחשוב ולא נוותר זו
עמלת נפרעים והיקף .סוכן הוא אובייקטיבי גם
כשהוא מרוויח על עבודתו.
"התרחבות בתחום הפיננסים  -תלפיות משווקת
כמיליארד שקל בשנה פוליסות פיננסיות
וכשבעה מיליארד בשנה גמל השתלמות.
כסמנכ"ל לשעבר בבית השקעות זהו תחום קרוב
לליבי ,זהו האוקיינוס הכחול של סוכני הביטוח.
שם יש שפע אינסופי וזהו העיסוק העיקרי שלנו.
זה תחום לא מורכב עם המון ידע ותועלת ללקוח.
למזלנו הבנקים נמחקים והסניפים שלהם נעלמים
מהנוף ו־ 1.4טריליון בבנקים בעו"ש פנוי עבורנו.
"לסיום ברצוני להודות לסו"ב ליאור רוזנפלד
נשיא הלשכה על העבודה הקשה בהתנדבות
 24/7למעננו הסוכנים ,ולשותפנו העסקיים
המעולים וההוגנים חברות הביטוח".

סו"ב ראובן טיטואני ,מנכ"ל
"תלפיות"

שחר בראל ,משנה למנכ"ל שומרה
ביטוח ,יו"ר שומרה סוכנויות ,יו"ר
סיני סוכנות לביטוח

" 2020היתה שנה לא קלה
מעולה
אך
בריאותית,
לסוכנים מבחינה עסקית.
האפשרות לעבוד בצורה
יעילה ,לערוך פגישות בזום
הכפילה את כמות הלקוחות ואת
הכנסת הסוכנים בתלפיות.
"ביטוחי מנהלים  -להערכתי המוצר לא יחזור.
טוב לכולם עם קרן פנסיה  -מכשיר יעיל ללקוח
לסוכן ולחברת הביטוח .ביטוח מנהלים הוא מוצר
נישתי לבעלי שכר גבוה.

מחירי ביטוח הרכב " -אנו
פועלים בשוק עם תחרות
אגרסיבית ופרועה על כל
מבוטח בכל אמצעי ובכל
דרך שמייצרת הפחתה במחירי
הביטוח ,הפחתה שלא משקפת את
הסיכון הגלום בפוליסות.
"יש סיבות להפחתת המחיר ,בעיקר מגפת
הקורונה שדחפה לקיצוץ בהוצאות והפחיתה
באופן זמני את התאונות ,אך אין הצדקה

״סוכנים שנכנסים לעולם הדיגיטלי מגדילים הכנסות״
"ביטוח סיעודי  -לדעתי יחזור עם פיצוי
חד פעמי בצורה דומה לביטוח מחלות קשות.
להערכתי לקוחות מאוד ירצו את המוצר הזה;
מנסיון אישי כואב בשנה הראשונה המשפחה
זקוקה לסכום גדול לאחר מכן אפשר להסתדר
עם הכיסוי הממלכתי".
צילום :באדיבות המצולם ,יח"צ כלל

"יותר איכותיים"
"ביטוחי הרכב  -אני טוען כבר מספר שנים
שכוחות השוק יביאו את מחירי ביטוחי הרכב
והריסק בביטוח חיים למחירים של שוק משוכלל,
כלומר רווחיות נמוכה ועמלה נמוכה מאוד .סוכני
הביטוח פנו כבר מזמן לאפיקים רווחיים אחרים.
"שיווק ישיר של חברות הביטוח  -זו עובדה

למחירים כל כך נמוכים שבחלקם מייצגים ירידה
של 25%־ 10%בתעריפים של חברות מסוימות.
"ההפחתה במחירי הביטוח פוגעת ישירות בסוכן
הביטוח ,שנלחם יותר קשה להשיג הצעות זולות
בהן העמלה יותר נמוכה .המצב אמור להשתנות,
אנו למדים כי הנסועה חוזרת ,התביעות 'יגיעו',
והמבטחים לא יסכימו לקבל הפסדים ומעל הכל
דרישות הסולבנסי ,כך שהמחירים יעלו.
שיווק ישיר של חברות הביטוח " -חברות
ותיקות שהקימו מערך למכירה ישירה ביצעו
זאת עם מנגנונים גדולים ויקרים ,ובלי מכירות
אין להן הצדקה .מוכרים בזול בלי עמלה,
בעלויות גבוהות ,פוליסות שאינן רווחיות
במקרה הטוב והפסדיות במקרה הריאלי.
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"החברות הוותיקות ממשיכות למכור גם
באמצעות סוכנים ,אך יש חברות שבמודע נלחמות
באגרסיביות אפילו בסוכנים שלהן .לצערי,
הסוכנים אינם מענישים את החברות הללו ולא
נותנים עדיפות לחברות שלא מתחרות בהם.
"סוכני הביטוח חייבים לתעדף את החברות
ששומרות עליהם ,לא מספיק שסוכן מתעלם
ומתייחס רק לתיק שלו ,אלא הוא צריך לראות
את טובת הכלל ,אחרת השיווק הישיר יגדל מהר
ויעלים את הסוכן הבודד וזה יפגע במבוטחים".
מודל הסוכן האובייקטיבי " -מודל שיכול
להתקיים בנוסף למודל הקיים היום ,אך לא
כמודל יחידי .המודל מתאים לסוכנויות בעלות
דאטה אדיר ויכולות שיווק מתקדמות כדוגמת
חברות האשראי .לכן טוב עשתה הרשות
בטיפולה המאוזן בסוגיה רגישה זו ,אך אילוץ
כזה מקשה שלא לצורך עבור הסוכן המשפחתי
המצוי שמבסס חלק ניכר מהערכים המוספים
שלו מעבר לידע המקצועי על יחסים אישיים הן
עם הלקוחות והן עם היצרנים".
תחום הפיננסים של סוכני הביטוח
 "במיוחד תקופת משבר ,זהו תחום חשובומשמעותי מאוד שכל סוכן צריך לפעול בו
וראינו את חשיבות הסוכן בתקופת שיא המשבר,
שלא אחת עזרו להרגיע את המבוטחים שאצו־
רצו לפדות את הכספים שברשותם.
"סוכנים חייבים להגדיל את הסינרגיה בין
תחום הביטוח ה'מסורתי' לתחום הפיננסים ,תוך
רתימת הקשר האישי שלהם למבוטחים כאפיק
שיווקי למוצרים הפיננסיים.
"סוכני ביטוח שיגדילו את פעילותם בתחום
יתנו מענה הוליסטי למבוטחים שלהם יגבירו
את אמון הלקוח בהם ישמרו עליו לאורך זמן
רב יותר ויגדילו את ההכנסה שלהם בצורה
משמעותית".

שלומי תמן ,משנה למנכ״ל כלל
ביטוח ,מנהל מערך הסוכנים
בכלל ביטוח ופיננסים
השיווק הישיר של חברות
הביטוח  -האם יתגבר? האם
יפחת לדעתך?
״בעולם הביטוח אנחנו
רואים שימוש גובר בשירותים
דיגטליים ובמקביל רצון בסוכן
שיהווה כתובת בעת צרה ויעניק שקט נפשי.
במקביל ,גם הסוכנים מחפשים דרכים לייעל את
עבודתם ,לכן האילוץ של ריחוק חברתי והסגר
היווה הזדמנות לצמצום פערים טכנולוגיים גם
מצד הסוכנים וגם מצד הלקוחות ,ואנו רואים
עלייה משמעותית בנפחי השימוש בשירותים
הדיגיטליים של החברה.
״חשוב לנו להקנות לסוכנים שלנו את הכלים
החדשניים ביותר המותאמים לצרכיהם העסקיים,
בממשקים נוחים ופשוטים כך שיוכלו להתמודד
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פרויקט מיוחד ל"ביטוח ופיננסים"

צילום :באדיבות מגדל

כשידם על העליונה עם התחרות הדיגיטלית בענף,
לכן אנו דואגים להנגיש את כל הכלים הדיגיטליים
שאנו מפתחים לסוכנים שלנו .אין ספק ,כי הדור
הצעיר אשר נכנס לשוק העבודה מעדיף בימינו
לקנות  ,Onlineוככל שהסוכנים ידברו ויעבדו
בשפה זו ,הדבר ישפיע על הגידול בפרנסתם.
״מרבית מהסוכנים מתחברים לעולם הדיגיטלי
ועושים שימוש רב בשירותים שלנו ,יתרה
מכך אנו רואים דרכם שיתופי פעולה וגידול
בנתוני המכירות .לצדם קיימים סוכנים שעדיין
מעדיפים להמשיך ולעבוד בדרך הקודמת וגם
להם אנו נותנים מענה ,וכמובן עומדים לרשותם,
כדי לסייע להם במעבר פשוט וידידותי ביותר
לערוצים דיגיטליים״.
האם אתה צופה מעבר של סוכנים מחברות
אלו לחברות שעובדות עם סוכנים? האם נראה
יותר סוכנים בתחום הפיננסי?
״החברות המסורתיות יודעות לתת מענה כיום הן
לערוץ הישיר והן לערוץ הסוכנים .הכלים שלנו
והמסלולים הייחודיים שלנו מעניקים לסוכנים
אפשרות להעניק הצעה אטרקטיבית ללקוחות
שלהם ,עם מוצרים חדשים ותחרותיים ושירות
שאין שני לו .לצד זאת ,אנו עדים לטרנספורמציה
הדיגיטלית שהעולם עובר ,לשינויים בכוחות
השוק ובצרכי הלקוחות ועורכים התאמות בהתאם.
״אנו דואגים לפתח פתרונות טכנולוגיים
מתקדמים ,ולשלב ולהנגיש אותם גם עבור סוכני
החברה ,שהערך שלהם עבורנו ועבור הלקוחות
גבוה מאוד .הסוכנים מהווים גורם מהותי,
לא רק בתהליך רכישה של ביטוח בו נדרשת
הבנה מקצועית והכרות עם רכיבי הפוליסה,
אלא בליווי המבוטחים לאורך כל הדרך ,כולל
בתביעות ,שזה התהליך המורכב והרגשי ביותר.
״לעניין הפיננסים ,אכן יותר ויותר סוכנים
נוגעים בתחום זה  -כל עולמות הגמל וחסכון
ארוך טווח ,קצבה מידית ,חסכון פיננסי ועוד -
אלו מכשירים שהסוכן מכיר ,אך זיהינו כי היה
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זקוק להכוונה והדרכה וכלל ביטוח ופיננסים
קיימה לסוכנים מאות הדרכות בנושא במסגרת
כלל קולג' ,במהלך השנתיים האחרונות״.

ליאור רביב ,משנה למנכ"ל מגדל
ביטוח ,מנהל חטיבת הלקוחות
וערוצי ההפצה
ביטוח

האם להערכתך
המנהלים יחזור?
״אני מקווה מאוד שכן.
העובדה שכל החוסכים
מופנים למכשיר פנסיוני
כמעט בלעדי היא בלתי מתקבלת
על הדעת ,בפרט כאשר יש המון מועסקים
שביטוח המנהלים בשילוב עם הפנסיה יוצר
עבורם פיתרון נכון יותר .השקנו בשנה שעברה
את ביטוח המנהלים החדש ,מגדל פיקס ,ואנחנו
רואים התעוררות משמעותית .אם הפיקוח יתיר
את שיווק הריסקים כחלק מהמוצר (ייתכן שתחת
מגבלות) נמצא את ביטוחי המנהלים חוזרים

יעיל ולתת ללקוחות הצעות ערך שהן מעבר
לביטוח הסטנדרטי .מחירי הביטוח כבר צנחו
באופן ניכר בשנים האחרונות ואני לא מעריך
שנמשיך לראות ירידות מחירים בקצב כזה .יחד
עם זאת ,אנחנו מתכננים לאפשר לסוכנים לתת
ללקוחות הצעות ערך טובות יותר כבר ב־2021״.
איך תיראה עבודת סוכני הביטוח על רקע
קידום מודל הסוכן האוביקטיבי.
״קשה לדעת בשלב זה .אני מעריך שכניסתן
של חברות האשראי ומועדוני לקוחות מסוימים
לשוק הביטוח תביא להאצת התחרות עוד יותר.
נראה את הלקוחות בוחרים בין האפשרויות –
סוכן ביטוח שנותן לך טיפול אישי ומתאים לך
את הכיסויים ,או סוכנויות גדולות שמבוססות על
מנגנונים דיגיטליים יעילים שמאפשרים מחיר זול
יותר .לדעתי יש עדיין ציבור לקוחות רחב שיבחר
באופציה הראשונה ,אבל סוכן הביטוח וכמובן
חברות הביטוח ,חייבים לוודא שהם משפרים כל
הזמן את השירות ללקוחות כדי לנצח בתחרות הזו״.
״לגבי פעילות הפיננסים של הסוכנים  -אני
מעריך שכאן תהיה הפריצה הגדולה ב־.2021

״בשנה הקרובה נראה התייקרות במחירי ביטוח הרכב״
ובמחירים תחרותיים״.
מה לגבי הביטוח הסיעודי? הוא צפוי לחזור?
״אני מעריך שכן .כל המעורבים מעוניינים
למצוא פיתרון לנושא :רשות שוק ההון ,החברות
והסוכנים .יצטרכו למצוא איזון בין הרצון להבטיח
את גמלת הסיעוד ,לבין עלויות ההון שמייקרות
מאוד את הביטוח .הצענו מספר אפשרויות בעניין
ואני מקווה שימצא מתווה שיאפשר את שיווק
המוצר״.
איך ייראה שוק ביטוחי הרכב?
״השוק יהיה יותר משוכלל ,יותר דיגיטלי,
עם מוצרים מותאמים אישית .הטכנולוגיה של
ניטור הנהיגה מאפשרת היום לבצע חיתום יותר

אנחנו מיישמים השנה תוכניות שבחלקן נדחו
בתחום זה בגלל הקורונה .בימים אלו פותחים
קורס הכשרה לסוכני ביטוח  MBFשתכליתו
לסייע לסוכנים בפיתוח העסקי שלהם ולהכשיר
אותם בתחומי הפיננסים .תחום הפיננסים הוא
התפתחות טבעית של כל סוכן שנותן מענה
הוליסטי ללקוחות שלו בתחומי הביטוח השונים
ואני חושב שהפוטנציאל כאן ענק .אני לא
מסתכל רק על הגדלת ההכנסות של הסוכן אלא
על שימור .סוכן שלא ייכנס לתחום הפיננסים כי
אולי זה פחות מדבר אליו ,עשוי למצוא את עצמו
במצב שסוכן אחר הגיע ללקוחות שלו ולקח גם
את פעילות הסיכונים ,הפנסיוני והביטוח הכללי״.

ללא
חיתום

עמלה
קבועה
בכל חודש

הגעת ל  300מנויים משולמים?
קיבלת אופציות בחברת מדיהו!
תעשה את החשבון לבד?
או שנעזור לך?

*6465
mediwho.com

ללא ימי
אכשרה

ללא
הגבלת
גיל
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רוזנפלד פנה גם לשר הבריאות בבקשה
להכיר בסוכני הביטוח כעובדים חיוניים
בשבוע שעבר פנה נשיא הלשכה אל ראש הממשלה ושורת שרים בבקשה זהה ,תוך שהוא מפרט
בפנייתו את חשיבות הסוכנים עבור המבוטחים ,במיוחד בתקופה זו של אי ודאות > רונית מורגנשטרן

נ

שיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור את הצורך של המשק הישראלי ברכישת ביטוח .ביחס לביטוחים השונים שכה נדרשים בימים
יש לציין ,כי עסק שאינו מוחרג ,אינו יכול אלו ,במספר מישורים לרבות ביטוחים עסקיים,
רוזנפלד פנה השבוע גם אל שר
להעסיק עובדים בעסק עצמו וגם אינו משמעויות החיסכון הפנסיוני לעובדים מבוטחים
הבריאות יולי אדלשטיין
יכול לקבל קהל ,לפגוש מבוטחים ,אשר הוצאו לחל"ת ,הוחזרו מחל"ת ושוב הוצאו,
בבקשה להכיר בסוכני הביטוח
לרבות הפסקות עבודה ,וחידושי ביטוח רכב
במקרה של סוכני הביטוח.
כעובדים חיוניים.
"אנו נמצאים בתקופה של אי ודירה ,בריאות ,סיעוד ,תאונות ואכ"ע אשר
ביום חמישי שעבר פנה רוזנפלד
לצערנו ,נתקלנו במקרים שכאלה
ודאות ,וציבור המבוטחים
בבקשה זו אל ראש הממשלה
ביתר שאת בקרב המבוטחים
נושא את עיניו אל
בנימין נתניהו ,אל שר המשפטים
בתקופה זו.
סוכני הביטוח כדי
בני גנץ ,שר האוצר ישראל כ"ץ
"זה הזמן לתקן ולהוסיף את
שאלו יעניקו לו
וח"כ יעקב אשר ,יו"ר ועדת החוקה,
ההרחבה לתקנות כדי לאפשר
פתרונות מתאימים
חוק ומשפט.
אדלשטיין |
לציבור המבוטחים בישראל
כפי שהם פועלים ופעלו
רוזנפלד מבקש להוסיף את סוכני הביטוח
צילום :דוברות הכנסת
לקבל שירות מסוכני הביטוח
לאורך  10החודשים
כמוחרגים מתקנות הקורונה להקבלת
בימים קשים אלו .נבהיר כי
פעילות במקומות עבודה .לטענתו ,חברות הביטוח האחרונים ,במהלך המשבר בו אנו
בקשה שכזו כבר הועלתה בעבר
הוחרגו והוגדרו מפעלים חיוניים למרות שאינן מצויים" ,מציין נשיא הלשכה ומוסיף:
על סדר היום וזו העת לשלב את
מספקות שירותים ישירות לציבור אלא באמצעות "סוכני הביטוח ,פועלים להושיט יד
רוזנפלד |הלשכה סוכני הביטוח בתקנות" ,מסיים נשיא
סוכני הביטוח .לכן חיוניות סוכני הביטוח הינה
ולסייע לציבור המבוטחים ,הן ביחס צילום :באדיבות
הלשכה את פנייתו לשר הבריאות.
בסיסית והכרחית בימים אלו כעובדים המשלימים לחסכונות המתכווצים מיום ליום והן

סוכן ביטוח ,מוצרי הביטוח מצטמצמים

הצטרפת כבר ל?MediCare-
עולם של כתבי שירות בתחום הבריאות:
אמבולטורי מורחב
רופא עד הבית
אמבולטורי מתאונה
להצטרפות073-7111111 :
omer@medi-care.co.il

Stand alone

ללא הצהרת בריאות
הצטרפות בכל גיל

מקום ראשון בשירות
ע"פ סקר לשכת סוכני
הביטוח שנת 2020

31264.11

לקחנו את הטוב ביותר

והוספנו לו +
מעכשיו הלקוחות שלנו יקבלו פתרון רפואי עוד יותר
מקיף  +בלי לצאת מהבית.
רפואה ראשונית
online

טיפול במרפאות
לרפואה ראשונית

רופאים מומחים
online

ועוד מגוון שירותים חדשים:
פיענוח רדיולוגי
תוך  24שעות

פסיכולוג online

ייעוץ תרופתי
תוך שעתיים

ייעוץ מומחה בחו״ל
חוות דעת שנייה
של רופא מומחה בחו״ל

ייעוץ בשיחת וידאו
תוך  48שעות

תרופות עד הבית
ללא השתתפות עצמית

השירותים יינתנו על ידי חברת "ביקורופא" .התנאים המחייבים הנם התנאים המלאים
בכתב השירות .החברה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים ורשימת השירותים הנוספים.
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הלשכה לוקחת חלק בגיבוש הפוליסה
האחידה החדשה בבריאות
לשכת סוכני הביטוח ממליצה לתקן כשלים ולבצע שינויים נדרשים ,בין היתר ,בתחום הכיסוי לביטוח
השתלות כליה ודרישת הצהרת בריאות במעבר מביטוח קולקטיבי לפרטי > רונית מורגנשטרן

ב

המשך לפגישות עם נציגיה הבכירים
של רשות שוק ההון בנושא פוליסת
הבריאות החדשה המתגבשת בימים אלה
ברשות ,נשלחה לבקשת הרשות פנייה כתובה ובה
עמדות לשכת סוכני הביטוח ,כפי שהוצגו במהלך
הפגישות.
“מדובר בנקודות וכשלים שיש לתקן ,אותם
הציגו חברי ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה
בראשות סו”ב איגור מורי” ,מציין עו”ד עדי
בן אברהם ,יועמ”ש הלשכה“ .הובטח לנו שהם
יבדקו ,ישקלו ויתקנו אם יראו לנכון כבר בטיוטה
החדשה”.
לדבריו ,הכשלים שהועלו היו לגבי ילדים עם
צרכים מיוחדים וכן לגבי מבוטחים עם פוליסות
להשתלת כליות שאינם זוכים למענה ראוי.
“הלשכה נמצאת בקשר הדוק עם רשות שוק
ההון על מנת לקדם ולסייע בגיבוש הרפורמה
לטובת ציבור המבוטחים והעמקת המקצועיות של
סוכני ביטוח בריאות .זאת תוך ראיה את חשיבות
סוכנים אלה בענף מהותי וחשוב ,שנדרש בכל בית
בישראל כדי להגן על בריאות בני המשפחה”,
הוסיף בן אברהם.

תביעות חסרות מענה

בפניית הלשכה באמצעות יו”ר ועדת הבריאות
והסיעוד שלה ,יש התייחסות ל־ 4נקודות מהותיות:
 .1הגדרת מחליפי ניתוח :הלשכה מציעה
לשנות את ההגדרה ל”כל טכנולוגיה רפואית,
שאינה ניתוח ומטרתה ריפוי או תיקון פגם,
טיפול מניעתי וכן עיכוב התפתחות על פי הגדרת
הפוליסה ,ואשר הטיפול בה הומלץ על ידי הגורם
מוסמך לכך בישראל או בחו"ל ,בין אם הינה
קיימת או תהיה קיימת בעתיד.
“היום התחום הזה נמצא עמוק בתחום האפור
של התביעות עם המון דחיות ,תשלומים חלקיים
וסוכני ביטוח שטובעים בתביעות שאין להן
מענה” ,מסביר מורי“ .כמו שיש הגדרה לניתוח
והגדרה לתרופה מצילת חיים ,חייבת להיות
הגדרה בתחום הזה .ההגדרה לא צריכה להשתמש
במילים ‘מחליפי ניתוח’ ,אלא כפי שהמלצנו ,גם
אם ההגדרה החדשה תייקר במקצת את הפוליסה.
אנחנו חייבים לעמוד בציפיות של המבוטח הסביר
שרוכש את הפוליסה”.
 .2הכשל הקיים בכיסויים להשתלת כליות:
הנקודה השנייה בעמדת הלשכה ,אותה הציג
עו”ד וסו”ב רם שלום ,חבר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכה“ ,החוק האוסר על סחר באיברים
מעקר למעשה מתוכן את הפוליסה הזאת ,מאחר

עדי בן אברהם ,איגור מורי ,שי טנר ,רם שלום ׀ צילומים :גיא קרן ,באדיבות המצולמים

שבעקבותיו מציעות חברות הביטוח פיצוי חד־
פעמי בסכום מסוים ולא שיפוי .רוב החברות
מציעות פיצוי בין  250אלף שקל ל־ 350אלף
שקל ,בשעה שבפועל המבוטח הזקוק להשתלת
כליה משלם פי שניים .שלום הציע להגדיר סף
מינימום של פיצוי בסך  150אלף דולר (כחצי
מיליון שקל) ,ובכך תיפתר הבעיה .הפוליסה אולי
תתייקר בשקל שניים לחודש” ,הוא טוען.

מסורבי ביטוח

 .3ילדים עם צרכים מיוחדים :הנקודה השלישית
בעמדת הלשכה אותה הציג סו”ב שי טנר ,חבר
ועדת הבריאות" .אנו מקבלים תלונות רבות
ביחס לסוגייה של ביטוח ילדים על הספקטרום.
החברות דוחות תביעות על הפרק האמבולטורי,
ובסעיף הרחבה לילד ,החברות דוחות כניסה
לביטוח של אותם ילדים לכיסוי (מסורבי ביטוח).
על פי הבדיקה שערכנו החברה היחידה שמוכרת,
נכון למועד כתיבת מסמך זה את הכיסוי זו חברת
הפניקס עם כתב שירות של ספק חיצוני (פמי)
ותקופת אכשרה של חצי שנה .בנוסף ,נדגיש כי

גם קופות החולים הורידו את הכיסויים ,ואותם
ילדים אשר איתרע מצבם להכלל בקבוצה זו,
נאלצים להמתין עד שנה .אנו סבורים כי נדרשת
התערבות הרגולטור על מנת לאפשר לאותם
ילדים כיסוי ביטוחי שייתן להם מזור והקלה",
נכתב בפניית הלשכה לרשות.
 .4מעבר מביטוחי בריאות קולקטיביים לפרטיים:
“אנו מבקשים לבחון את אופן ההתנהלות הקיימת
במצבים בהם מבוטח מסיים התקשרות מול
הקולקטיב ונאלץ לעבור מפוליסה קולקטיבית
עם כיסויים רחבים לפוליסת פרט מצומצמת
מאוד ,כשאז החברה המבטחת מבקשת הצהרת
בריאות בשביל כיסויים נוספים ,דוגמת פוליסה
אמבולטורית" .מורי מסביר" :מבוטח שהיה מבוטח
במסגרת עבודתו בביטוח קולקטיבי ורוצה לעבור
לביטוח פרטי באותו כיסוי שהיה לו בקולקטיב,
החברה דורשת ממנו הצהרת בריאות חדשה ,או
לעבור לכיסוי הכי מצומצם .אם החברה נאלצת
לשדרג את הפוליסה למבוטח בעקבות המעבר
שלו לפוליסה פרטית אצלה ,שלא תדרוש הצהרת
בריאות”.
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הממונה ברקת" :רישוי נפרד לבריאות
וסיעוד הוא נדרש"
פוליסת הבריאות החדשה שמגבשת הרשות תכלול בסיס אחיד ורזה לקטסטרופות ⋅ עליה
ניתן יהיה למכור תוספות לפי צרכי המבוטח > רונית מורגנשטרן
הפתרון המתאים לקבלת הטיפול הרפואי
באמצעות הביטוח הפרטי הוא רובד בסיסי
למקרה של קטסטרופות ,אך זה לא אומר
שלכולם צריך להיות את המוצר הבסיסי בלבד.
המטרה שלי היא שבאמת יהיה מוצר בסיסי ,שתהיה
אחידות ,אבל מעליו אפשר יהיה למכור עוד כיסויים
וגם כתבי שירות לאנשים שלא עומדים בחיתום".
כך אמר ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,שהתארח באירוע הפתיחה
של המחזור החדש והרביעי של קורס לסוכני
בריאות ועובדי חברות ביטוח במסגרת מיזם "עולם
הבריאות" ,שבבעלות גבי נקבלי וסוכני הביטוח
ורדה לבקוביץ ויואל זיו.
לדברי הממונה" :אני מנסה לעשות את זה יחד
עם הרבה מאוד חברים ויועצים ,כמו פרופ' שוקי
שמר ובאמצעות שולחנות עגולים שאנו מקיימים,
בהם אני מתייעץ עם אנשים דוגמת ורדה לבקוביץ
ואחרים.

"

שיהיה זול ונגיש אבל מעליו אפשר יהיה
"ורדה ודומיה הביאו אותי להבנה
למכור בצורה חופשית לפי הצרכים
שאנחנו צריכים סוכן עם רישוי נפרד
ולפי תמחור הוגן.
לתחום הבריאות והסיעוד .זה מקצוע
"אנחנו נבחן את המוצרים שמעל
בפני עצמו .אנחנו משחקים בחיים
פוליסת הבסיס ,נראה איך אנחנו
של אנשים ,ולכן העניין של רישוי
מייצרים השוואה אבל עם גישה
נפרד לבריאות וסיעוד הוא נדרש .אנו
חופשית .אנחנו נאפשר מניעת כפל
הולכים לכיוון שבו מי שמתווך לנו את
ביטוח על ידי זה שאנחנו מוכרים השלמות.
השירותים הוא גורם שעובד לטובת הלקוחות
ברקת
ומכל ההיבטים אין לו שום סיבה להיות | צילום :אוראל כהן בדרך הזו אנו מקווים להגיע למערכת ביטוח
מוטה לכיוון כזה או אחר .בכוונה שלנו לייצר סוכן בריאות פרטי שהיא נגישה ומצד שני משרתת את
אובייקטיבי; אני יודע שסוכנים עוזרים לאנשים ,אך כל הצדדים ,כך שאדם שנקלע למצוקה לא יצטרך
יחד עם זה אנחנו צריכים שכל המערכת תנהג כך" ,לשלם מכיסו על מלוא הטיפול הרפואי.
"יש מה לדבר על רשימות הרופאים ועל ההתנהלות
הדגיש ברקת.
לדברי הממונה ,יש כוונה להחזיר את כתבי השירות של חברות הביטוח שלפעמים לא מבינות שטיפול
כדי להוזיל את הביטוח הרפואי .הוא סיפר על רפואי טוב יותר ורופא מקצוען זה חלק מהמוניטין
פוליסת הבריאות החדשה שמגבשת הרשות בימים ומהשירות שהם מספקים .הרמה הרפואית הגבוהה,
אלה" :אנחנו רוצים מוצר בסיסי אחיד שאפשר יהיה ולא רק הטיפול הרפואי הזול ,הוא יעד שצריך
להשוות בין החברות בפוליסת קטסטרופות ,מוצר לשאוף אליו" ,סיכם ברקת.

LIVE

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

ללקוחות
שלכם
מגיע את
הTOP-

ביותר
בבריאות!
חדש! מהיום מנורה מבטחים
מרחיבה את הכיסויים הביטוחים שלה
ומציעה ללקוחותיה מגוון רחב יותר
של שרותים רפואיים מתקדמים.

TOPלילד

כיסוי רחב וייעודי לילדים
להתפתחות ולאורח חיים בריא

טכנולוגיותTOP

כיסוי מורחב לטכנולוגיות רפואיות
מתקדמות שיתנו לכם יותר

לפרטים נוספים פנו למפקחים במחוזות
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מונה מבקר חיצוני לאיילון בנושא הליקויים
בתביעות רכב
ליקויים שנמצאו בעבר בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט גרמו לחברה
ליזום ביקורת חיצונית לבחינת ההתנהלות ⋅ רשות שוק ההון מינתה מבקר מטעמה > רונית מורגנשטרן

ר

ו"ח ראובן סווירי מונה על ידי
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
כמבקר חיצוני לעריכת ביקורת
בנושא אובדנים בתביעות רכב בחברת
הביטוח איילון .הביקורת מתקיימת בהתאם
לחוק הפיקוח על הביטוח ובמסגרתה הועברו
לצוות הביקורת מסמכים וקבצים ממחשבי
החברה.
הרקע למינוי המבקר החיצוני :לפני
כחודשיים דיווחה איילון בדבר דוחות של
ביקורת חקירתית חיצונית שהיא יזמה
והזמינה לבחינת התנהלות מחלקת התביעות
באגף ביטוח רכוש־פרט בעניין כלי רכב
עם התגבשות הממצאים העביר המנכ"ל מידע מפורט לרשות
שנפגעו באופן חמור במיוחד בתאונות
שניתנו על ידי הנהלת איילון.
דרכים .בבדיקה נמצאו ליקויים בהתנהלות
בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת
תביעות פרט ,לרבות כתוצאה מחולשה בבקרות
בחברה מדגישים ,כי הבדיקה החקירתית שביצעה
תפעוליות מסוימות ואי קיום מלא של הוראות

הלקוחות לא נפגעו

אז החברה באמצעות גורמים מקצועיים
מוסמכים ,חיצוניים ובלתי תלויים ,העלתה
כי על אף ליקויים שונים שנמצאו ושרובם
כבר טופלו ותוקנו ,ההתנהלות שנבדקה
לא גרמה נזק כלשהו ללקוחות החברה,
לא גרמה נזק כלכלי עסקי מהותי לחברה
ולא נמצא כל ביסוס לטענות אנונימיות
שהועלו בדבר מעילה כביכול או פלילים.
עוד נמסר ,כי מנכ"ל איילון חברה
לביטוח ,יו"ר הדירקטוריון וועדת הביקורת
של החברה ליוו את ההליך באופן צמוד,
תוך שיתוף מלא ועדכון של הדירקטוריונים
של הקבוצה .עם התגבשות הממצאים
והמסקנות העביר מנכ"ל החברה מידע
מפורט לרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
כן הודיע מנכ"ל החברה לנציגי הרשות כי איילון
שיתפה בעבר ותשתף עתה פעולה באופן מלא עם
הביקורת הנוכחית.
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מיזוגים בצמרת בתי ההשקעות בישראל
אלטשולר שחם במו"מ לרכישת פסגות ⋅ שווי העסקה מוערך בין 1־ 1.5מיליארד
שקל ⋅ נדרש אישור רשות התחרות ורשות שוק ההון > רונית מורגנשטרן

א

| צילומיםshutterstock :

לטשולר שחם גמל ופנסיה
מאשרת כי היא בוחנת את רכישת
פסגות בית השקעות .שווי העסקה
מוערך ב־1־ 1.5מיליארד שקל.
בדיווח לבורסה מציינת אלטשולר שחם כי
"בהמשך לפרסומים בתקשורת אודות משא
ומתן המתנהל לרכישת פסגות בית השקעות,
מתכבדת החברה להודיע כי כחלק מפעילותה
לאיתור ובחינת הזדמנויות עסקיות ,בוחנת
החברה מעת לעת את האפשרות לרכוש
חברות בתחום פעילותה .בגדר זאת ,בוחנת מיזוג של שני בתי השקעות מהגדולים בישראל
החברה מול בעלת השליטה בפסגות ,את
אפשרות רכישת בית ההשקעות .מובהר כי תהליך מהעסקה והוא נמכר לחברת הפניקס תמורת 275
בדיקת רכישת פסגות נמצא בשלב מוקדם והחברה מיליון שקל.
יש לציין ,שמשום שמדובר במיזוג של שני בתי
תשוב ותדווח בנושא ככל שיידרש על פי דין".
המו"מ מתנהל מול קרן אייפקס ישראל ,בעלת השקעות מהגדולים בישראל ,העסקה תיבחן
השליטה בפסגות ,המנוהלת בידי זהבית כהן .בידי רשות התחרות ובידי רשות שוק ההון,
אלטשולר שחם גמל ופנסיה הוא מבתי השקעות ביטוח וחיסכון.
קרן אייפקס רכשה את השליטה בפסגות
הצומחים והבולטים בשוק ,הנסחר לפי שווי שוק
של  3.6מיליארד שקל .רק לאחרונה ניהלה מו"מ ב־ ,2010ובחמש השנים האחרונות היא מנסה
לרכישת בית ההשקעות הלמן אלדובי ,אך נסוגה לממש את ההחזקה שלה בבית ההשקעות.

לפני שבועיים דיווחנו כאן כי ראובן
קפלן ,מנכ"ל פסגות ,הודיע על פרישתו
מתפקידו .בענף ייחסו את העזיבה שלו
ליחסים הרעועים עם זהבית כהן .מאז
נרכשה פסגות בידי אייפקס נרשמה שורת
עזיבות של מנכ"לי פסגות לאחר תקופות
כהונה לא מלאות  -רונן טוב ,חגי בדש
וברק סורני ,והיו"ר עבאדי־בויאנג'יו,
שפורסם לגביה כי עזיבתה הייתה על רקע
מתיחות חריפה בינה לבין כהן.
ביולי האחרון דווח בתקשורת כי נוהל
מו"מ בין פסגות לקבוצת משקיעים
בהובלת רון ויסברג וקרן אמטרסט .על פי
הדיווח ,באמטרסט תמחרו את פסגות לפי שווי
פעילות של  350מיליון דולר ,בעוד קרן אייפקס
מעריכה את שווי הפעילות ב־ 400מיליון דולר.
אלטשולר שחם מוביל בהכנסות בתי ההשקעות
וב־ 2019רשם הכנסות של כ־ 925מיליון שקל.
ההכנסות של פסגות קטנו מ־ 954מיליון שקל
ב־ 2017לכ־ 851מיליון שקל ב־ .2019על פסגות
רובץ גם חוב שנאמד במאות מיליוני שקלים.

משנים את כללי המשחק בביטוחי הבריאות!
חדש באיילון!

פוליסת
מחלות קשות
בשביל החוסן
משודרגת יותר ,מכסה הרבה יותר!
מכסה יותר מחלות

כיסוי ל 43-אירועים רפואיים

כיסוי למקרי הביטוח
הנפוצים ביותר:

לב ,סרטן ,אירוע מוחי ,צינתור לב

משתלמת יותר

ללא שינוי בדמי ביטוח

מותאמת להתקדמות
טכנולוגיית גילויי המחלות

מתחילים למכור ביטוח מנצח!
המידע האמור במידעון זה הינו מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות ע"פי תנאי הפוליסה
או ככלי לפרשנות ,התנאים המחויבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם,
יגברו תנאי הפוליסה .האמור במידעון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ בהתאם לצרכים המיוחדים של כל
אדם .ט.ל.ח.
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עמלות נפרעים בשיעור  54%ואופציות בחברה:
הכירו את התוכנית החדשה של MediWho
החברה שבבעלות מיקי קופל השיקה תכנית לליווי אישי צמוד במימוש זכויות
רפואיות ⋅ התוכנית תשווק רק בידי סוכני הביטוח > רונית מורגנשטרן

ח

ברת  MediWhoהשיקה את
 - MediWho360תוכנית לליווי אישי
צמוד במימוש זכויות רפואיות המגיעות
מקופות החולים ,שב״ן ,ביטוח לאומי והביטוחים
הפרטיים .התוכנית החדשה תוצע ללקוחות אך
ורק על ידי סוכני ביטוח מורשים ,ללא מגבלת
גיל ,ללא צורך בהצהרת בריאות וללא תקופת
הכשרה.
מיקי קופל ,יזם ובעלי " :MediWhoזהו יום מרגש
עבורי ועבור סוכני הביטוח בישראל .הגשמנו חלום
שבו אנו מקנים לאזרחים מוצר מהפכני וחדשני אשר
יסייע להם רבות מול המוסדות בתחום הבריאות.
סוכני הביטוח יוכלו להציע ללקוחות מוצר שאינו
קיים בעולם ועליו נרשם אף פטנט כחול לבן".
לדבריו ,השירות החדש שיוצע ללקוחות על ידי
סוכני הביטוח יכלול את כל שירותי MediWho
והרבה יותר מכך" :שירות הקדמת תורים (כולל
מכוני דימות) עד שבעה ימי עסקים ,טיפול

בנוסף ייהנו הלקוחות שיצרפו הסוכנים לשירות
גם מקביעת בדיקות גנטיות וסקר (הריון) ,ליווי
דיגיטלי בתהליך גילוי גידולים סרטניים ,סיוע
בקבלת הזכויות בהתפתחות הילד ,ראייה ,ניתוחים
אסתטיים ,התחייבות מול מד״א ,אביזרים רפואיים,
פיזיותרפיה ,שיקום וגישה לסימולטור תרופות
שאינן בסל.

מתגמלת במיוחד
קופל" .הסוכנים יוכלו להציע ללקוחות מוצר שנמכר
בבלעדיות על ידם" | צילום :באדיבות המצולם

בזכויות רפואיות ,קבלת כלל השירותים המגיעים
לכל לקוח ,סיוע בהכנה לתביעות מול כל גורם,
החזרים כספיים שלוש שנים אחורה ,חוות דעת
שנייה בארץ או בחו"ל ,גישה למאגר הרופאים
המקצועיים והמנתחים הגדולה בישראל וכמוכן גם
לתרופות".

לדברי קופל ,לסוכנים יוצעו עמלות נפרעים
קבועות בגובה  - 54%העמלות הגבוהות בתחום
אשר ישולמו ב־ 10לכל חודש .ולראשונה בעולם
סוכני הביטוח – הסוכנים המצרפים ייהנו מאופציות
בחברה ( 10%ממניות החברה יוקצו לסוכנים)
בהערכת שווי עתידית של עד  200מיליון שקל.
למבוטח יחיד יעלה השירות  54שקל ,לזוג ,90
לאזרח ותיק  36ולילדים עד גיל  18יוצע השירות
בחינם.

חדשות | פיננסים

מגדל נכנסת לתחום הפינטק
תשקיע בתוך שנתיים לפחות 3־ 5מיליארד שקל בחברות ,סטארטאפים וקרנות בתחום הפינטק ⋅ בשלב
ראשון סיכמה עם פאגאיה על השקעה של  100מיליון דולר בהלוואות צרכניות בארה"ב > רונית מורגנשטרן
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גדל ביטוח הודיעה על הקמת זרוע
השקעות Next Generation
 ,Financeהמתמחה בפינטק .זרוע
השקעות זו צפויה להשקיע בשנתיים הקרובות
לפחות 3־ 5מיליארד שקל בחברות ,סטארטאפים
וקרנות בתחום ,מתוך תפיסה של שחקן פיננסי
משמעותי בראיה גלובאלית.
לדברי רן עוז ,מנכ"ל מגדל ביטוח" :תחום
הפינטק הוא תחום בצמיחה שצבר לאחרונה תאוצה
משמעותית והבשיל .אנו מכוונים גבוה ומתכוונים
לתפוס מעמד של משקיע פיננסי מוביל ,בראיה
גלובלית ולא רק מקומית .הובלה משמעותית
בשוק בתחום חדשני זה תאפשר לנו לייצר תשואות
גבוהות עבור החוסכים תוך גיוון תיק ההשקעות
שלנו בדור החדש של העולם הפיננסי .מהלך זה
עולה בקנה אחד עם השינוי שביצענו באסטרטגיית
ההשקעות שלנו ,במסגרתו אנו מפנים חלק ניכר
מההשקעות מתחומים פיננסיים מסורתיים,
לתחומים חדשניים ,שהם אלה שיובילו להערכתנו
את עולם הפיננסים בעתיד .בחודשים האחרונים
שקדנו על פיתוח המומחיות שלנו בתחום ,ולאחר

שצברנו ידע רב ,אנו בשלים להשיק את פעילותנו
ולהתחיל לבצע השקעות משמעותיות".
מגדל סימנה את התחום כמנוע צמיחה משמעותי
ומתכוונת להעמיק מאוד את היקף פעילותה
והשקעותיה בו .זאת ,לאחר שגיבשה תשתית
רחבה להשקעות בפינטק ,הכוללת תהליכים
לבחינת הזדמנויות השקעה ,שיתופי פעולה עם
גופים מובילים בעולם וגיבוש צוות מקצועי,
בהובלה אישית של גיא פישר ,מנהל חטיבת
ההשקעות במגדל ביטוח ,וכן אנליסטים ומומחים
בתחום .מוטי שטנר ,יזם ותיק ויועץ בכיר ומוערך
בתחום הפינטק ,הנמנה על מייסדי ,Bluevine
מייעץ לזרוע ההשקעות ומלווה את פעילותה.
בד בבד עם הקמת זרוע הפעילות ,מודיעה מגדל
על השקעה של  100מיליון דולר בהלוואות
צרכניות בארה"ב .ההשקעה תתבצע באמצעות
חברת הפינטק פאגאיה ,המנהלת השקעות
בתחום האשראי הצרכני בארה"ב באמצעות
תהליך קבלת החלטות מבוסס טכנולוגיה .עוד
סיכמו החברות על אופציה להשקעה עתידית
( )soft commitmentבמכשירים השונים,

עוז" .נייצר תשואות גבוהות עבור החוסכים" | צילום:
פזית עוז

בסכום של  150מיליון דולר.
נמסר ,כי מגדל תפעל לאיתור הזדמנויות בכל
התחומים הנכללים תחת קטגוריית התעשייה
הפיננסית ומושפעים כעת מתעשיית הפינטק,
לרבות אינשורטק ,מסחר בשוק ההון ,פלטפורמות
לניהול כסף ,פעילות ( Lendingאשראי המהווה
תחליף לאשראי בנקאי)Personal finance ,
(כלים לניהול שוטף של כסף) ,תשלומים וחיובים,
העברת כספים ,בלוקצ'יין ,ניהול סיכונים ועוד.

לילדים
מגיע את
הTOP-

ביותר
בבריאות

גם בOnline-
לילד
TOP
חדש! כיסוי רחב וייעודי ,הכולל אבחונים

ומגוון רחב של טיפולי התפתחות לילדים.
� טיפולי התפתחות הילד
גם בOnline-
)ייחודי למנורה מבטחים(
� מגוון רחב של טיפולי התפתחות
הילד  -לרבות טיפולים באומנויות
שונות והוראה מתקנת

� איבחונים דידקטיים
ופסיכולוגיים
� מאמן כושר אישי
� ייעוץ תזונתי

צירוף ללא
הצהרת בריאות

לפרטים נוספים פנו למפקחים במחוזות
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רופאים מהמומחים בתחומם לשיחות על
טכנולוגיות חדשות ושירותים רפואיים
הניתנים במסגרת ביטוח הבריאות הפרטי.

בית הספר לסוכנים  TOP SCHOOLמבית
מנורה מבטחים קיים מפגש מקצועי
עבור המסלקה בהטבה לסוכנים
סוכני החברה שכלל צפייה בניתוח בשידור
חי .את הצפייה בניתוח ליווה בהסברים ד"ר צעירים
במהלך השנה האחרונה ,בעיקר על רקע
רם ירון ,מנתח בכיר בבית החולים וולפסון.
משבר הקורונה ,יצאה סוויפטנס ,מפעילת
יעל נסים־גליק ,מנהלת בית הספר לסוכנים
המסלקה הפנסיונית ,בהטבה מיוחדת
" :TOP SCHOOLאשתקד ,במסגרת פעילות
לסוכנים צעירים ,וזאת במטרה לעודד סוכנים
בית הספר קיימנו למעלה מ־ 200מפגשים
אלו ולתמוך בהם בצעדיהם הראשונים
מקצועיים והדרכות סוכנים במגוון תחומים
בענף ובבניית תיק הלקוחות .לשם
שונים ,בהם לקחו חלק כ־ 7,000סוכנים,
כך ,העמידה סוויפטנס חבילת
ועוד כ־ 2,500השתתפו בהדרכות
הצטרפות חינמית לטובת כל
מערכות סוכנים .גם השנה אנחנו
לשורותיה
שהצטרף
סוכן
מתכוונים להמשיך במגמה הזו
ב־.2020
ולספק לסוכנינו כלים מקצועיים
כוללת
ההצטרפות
חבילת
ותיאורטיים ,בנושאים כמו שיפור
בתוכה  10בקשות מסלקה
ביצועים ,מכירות ,ניהול משרד,
שגרות ניהול והתמודדות עם שינויים ,יעל נסים־גליק ׀ ("פישינג") ללא עלות ,וכן דוחות
פרודוקציה ללא עלות למשך שנה,
אשר יקדמו אותם בעבודתם".
צילום :יעל צור
עד לכמות של  100תעודות זהות בתיק
המפגש המקצועי בשידור החי אפשר לסוכני
הלקוחות .עלות  10פעולות פישינג היא 180
מנורה מבטחים לצפות בטכניקה חדשנית
שקל .עלות פרודוקציה היא שקל אחד לת"ז.
ולהבין הלכה למעשה את משמעות כיסוי
נמסר ,כי במסגרת המהלך הצטרפו עשרות
הטכנולוגיות המתקדמות בפוליסות הבריאות
רבות של סוכנים להטבה ולאור ההצלחה
של החברה ,לצד חיבור הידע המקצועי של
יאפשרו במסלקה את הארכתו של המבצע
הסוכנים לרמה פרקטית מתקדמת.
גם לתוך הרבעון הראשון של .2021
בנוסף ,במהלך המפגש פגשו הסוכנים מבחר

אלעד שלף מתפטר מתפקידו
כמנכ"ל ביטוח חקלאי
מנכ"ל ביטוח חקלאי אלעד שלף ,הודיע
ליו"ר החברה דורון סט ,על רצונו לסיים את
תפקידו ,וזאת לאחר כשנתיים וחצי מאז
מונה לתפקיד .שלף החליף אז את מורלי
דורי שעזבה את החברה לאחר כהונה קצרה
של כשנה וחצי .כעת ,הוא עוזב את ביטוח
חקלאי לטובת תפקיד בכיר בחברת ביטוח
משנה .בחברה הקימו ועדת איתור למינוי
מנכ"ל חדש.
במכתבו לעובדי החברה כתב שלף" :הייתה
לי הזכות לכהן כמנכ"ל ביטוח חקלאי
בשנתיים מאתגרות ומוצלחות .ביטוח
חקלאי היא חברה ייחודית ומיוחדת עם עבר
מפואר ,הווה יציב ועתיד מבטיח .בחיים
לעיתים מגיעות הזדמנויות בעיתוי בלתי
צפוי שמחייבות החלטות קשות ,ולעזוב את
ביטוח חקלאי זו החלטה מאוד קשה .אני
ממשיך בתפקיד ככל שיידרש בכדי לוודא
העברת מקל מסודרת .אני אסיר תודה לוועד
המנהל ולעובדי האגודה על האמון והעבודה
המשותפת".
שלף נחשב למוערך מאוד בענף הביטוח;
לפני מינויו למנכ"ל ביטוח חקלאי כיהן
כמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח
ומנהל אגף עסקים בחברה.

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

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

קורס
און ליין

קורס חדש במרכז ההכשרה!

דירקטורים למנהלים
למסיימי הקורס ולעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה
סוכן/ת הביטוח הוא מקצוע המזמן אתגרים,
מקנה ידע פיננסי ,מותח תודעה ומחייב יצירתיות רבה.
ארגז כלים זה לצד ההבנה של משולש הכוחות בארגונים,
היבטים משפטיים ויכולת לזהות "אבנים גדולות" בדו"חות הכספיים
יאפשרו לכם נקודת זינוק מצוינת להתמודד על משרות דירקטורים בארגונים.
מאידך שדרוג בהבנה של פוטנציאל החברה שלכם  -לצמוח ולהתפתח.

מנהל מקצועי :מר קותי לוריאMDA ,

מועד פתיחה :יום ראשון | 21.02.21
שעות10:00-14:30 :
הקורס יכלול  8מפגשים שבועיים בימי ראשון
| לינק לנרשמים ישלח בהמשך
ההשתלמות מתקיימת באפליקציית
ההשתלמות מותנית לקבוצה של מינימום  20נרשמים
 ₪מחיר עבור חברי לשכה 3,950 :ש"ח כולל מע"מ
מחיר למי שאינו חבר לשכה  4,500ש"ח כולל מע"מ
* בכפוף לתקנות הקורונה של משרד הבריאות ביום המפגש

לפרטים נוספים והרשמה  -לחצו כאן

ליצירת קשר:

*5823
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איילון משיקה פוליסת מחלות קשות
מורחבת ללא שינוי בדמי הביטוח
החברה ,שבשנים האחרונות הכפילה את נתח השוק שלה בענף הבריאות ,מציעה
שורה של כיסויים ייחודיים ובלעדיים למבוטחיה > רונית מורגנשטרן

א

ילון ברה לביטוח משיקה את
"בשביל החוסן" – פוליסת מחלות
קשות מורחבת ללא תוספת
תשלום ללקוחות החברה.
במסגרת הפוליסה המשודרגת ייהנו
המבוטחים משורה של כיסויים ייחודיים
ובלעדיים לביטוח הבריאות של איילון ,כגון:
פיצוי בעת גילוי אחת מ־ 43מחלות קשות
ואירועים רפואיים מורכבים כולל מחלות
שלא ניתן להן מענה עד כה בשוק ,כגון:
סוכרת נעורים ,זאבת ,החלפת מפרק ירך,
גילויים מוקדמים של טרום סרטן הערמונית
וסרטן השד ופיצוי לצנתור כלילי טיפולי.
בנוסף מבטיחה הפוליסה תשלום פיצוי
למוטב במקרה פטירה של המבוטח לאחר
 14ימים מיום גילוי המחלה ,והכל בפרמיה

ניב סרודיו" .ביטוחי הבריאות באיילון זוכים להכרה מקצועית רבה בענף" |
צילום :גיא קרן ,באדיבות הלשכה

משתנה בהתאם לגיל המבוטח.
בשנים האחרונות איילון יותר מהכפילה
את נתח השוק שלה בענף הבריאות והיקף
מכירותיה בתחומי הקולקטיבים והפרט גדלו
בעשרות אחוזים מדי שנה.
ד"ר נאוה ניב סרודיו ,מנהלת אגף הבריאות
באיילון ,מציינת" :אנו מקפידים לשדרג
ולהרחיב את פוליסות הבריאות שלנו כל הזמן
בהתאמה להתפתחות הרפואה בעולם ומציעים
ללקוחות איילון – ללא תוספת עלות ,רפואה
עדכנית ,מותאמת אישית ובמקרים רבים
מצילה חיים ממש .תחום ביטוחי הבריאות
באיילון זוכה להכרה מקצועית רבה בענף כולו
ואנחנו מקפידים לשמר את היתרונות היחסיים
שלנו הן עבור מבוטחי איילון וכמובן גם עבור
הסוכנים המצוינים שלנו".

מאמר

מרכז ההכשרה ללימוד מקצועות
הביטוח קיים  50מפגשי זום בקורונה
בעיצומה של התקופה המאתגרת הונגש לסוכנים ידע רב ללא תשלום ⋅ מרבית ההרצאות
מוצעות לצפייה חוזרת בדף הפייסבוק של הלשכה > סו”ב חוה פרידמן וינרב

מ
צילום ראש :דקלה הוסטיג

רכז ההכשרה ללימוד מקצועות
הביטוח יצא לדרך חדשה ומאתגרת
בתקופה זו ,בה כולנו סגורים בסגר
ראשון שני ושלישי וחרדים לבריאותנו ובריאות
קרובי משפחתנו וחברינו .אנו עושים את המרב
כדי להנגיש לכם חברינו מגוון רחב של קורסים
סדנאות והשתלמויות.
במרכז ההכשרה גאים להציג חלק ממגוון
ההשתלמויות שהתקיימו בזום במשך שנה
זו .בעזרת עובדי הלשכה המסורים הצלחנו
להתארגן בזריזות ,ואלה העמידו לרשותנו את
הזום ,את דף הפייסבוק המאפשר לצפות שוב
ושוב בהרצאות מעניינות ובשעות שנוחות לכם.
ההרצאות כולן נשמרות בדף הפייסבוק ועומדות
לרשותכם – חינם.
העבודה היתה רבה בתנאים פחות נוחים,
כאשר בחלק מן הזמן עבדנו מהבית בתנאים
מאתגרים .קיימנו כ־ 50מפגשי זום ,ובמפגשים

הראשונים ערכנו היכרות עם כל יועצי הלשכה.
אלה סיפרו ושיתפו במה הם יכולים לתרום
ולסייע לחברים ,והציעו התייעצות ראשונה
ללא תשלום .היועצים העבירו את פרטי
ההתקשרות איתם.

לא רק קורונה

קיימנו זום בנושאי נסיעות חו”ל ,על כל
המורכבות בתחום זה בתקופת הקורונה; שוחחנו
על ביטוחי החיים והבריאות לצד הקורונה;
הוועדה הטכנולוגית הציגה את חידושי
הטכנולוגיה; הוצגו ביטוחי מנהלים לדורותיהם,
כיסוי ביטוחי לנזקי קורונה ,אחריות קבלנים
וכתבי שירות בביטוחי בריאות.
הצגנו את “מדיהו” ,תאונות דרכים ,משמעות
הבריאות בימי הקורונה ,מוצרים ושירותים
מול סוכנים חכמים .תקנוני קרנות הפנסיה,
השתלמויות בנושאי סייבר ,סוכן הביטוח ידידו

של המבוטח בעת צרה  -הרצאה מאלפת של
עו”ד חיים קליר ,ניתוחים באמצעות רובוט דה
וינצ'י ,מפגש סוכנים צעירים ועוד מפגשים
רבים אחרים.
אנחנו מנסים להקיף את כל הנושאים
הרלוונטיים לעבודת הסוכן בכל מקצועות
הביטוח .כל מפגשי הזום נערכו והועברו ,ללא
תשלום ,להעשרת הידע והמקצועיות של כולנו.
זו הזדמנות לומר תודה למרצים הרבים
שתרמו מהידע המקצועי שלהם ומזמנם לטובת
הרצאות אלו .אנו פתוחים וקשובים להאזין
לבקשות שלכם ,ומאוד נשמח לקבל המלצות
על מרצים ונושאים נוספים המעניינים אתכם.
אנא ,פנו אלינו – אל תהססו ,אנו כאן בשבילכם
ועבורכם.
הכותבת היא יו”ר מרכז ההכשרה ללימוד
מקצועות הביטוח
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להתחיל ברגל ימין
חודשי השנה הראשונים מהווים בסיס להתחלה חזקה ⋅ אסף נגל מסביר :כך תגיעו
מוכנים לדצמבר  - 2021חודש אינטנסיבי עבור העוסקים בביטוח

ח

ודש דצמבר הוא אומנם רק אחד משנים
עשר חודשי השנה ,אך מה שהופך אותו
למטורף אצל חלק מהעוסקים בענף
הביטוח הוא בעיקר לחץ פנימי ,מנגנון תכנוני
משובש ואולי חוסר היכולת לתפקד בצורה
אופטימלית בעת משבר הקורונה .בתכנון חכם
ובבנייה נכונה אפשר ורצוי להגיע אליו נינוחים.
סטיבן קובי בספרו “שבעת ההרגלים לאנשים
אפקטיביים במיוחד” כותב על היכולת לצפות
את הסוף מראש ובעצם על היכולת לייצר לנו
מהלך שבו אנו “גוזרים לאחור” את העשייה
שלנו .גם בחסידות חב”ד ישנו עיקרון דומה:
במקום לראות את הכשלים והמהמורות ,אנו
רואים את עצמנו ניצבים על קצה ההר ועולים
אליו בדילוגים של בחירה מודעת שמגיעה
מלכתחילה.
לפיכך ,חודשי השנה הראשונים ,כלומר ינואר־
מרץ  ,2021מהווים בסיס מצוין להתחלה חזקה.
בהיעדר חופשות חגים ארוכות ,אלו חודשים
שבהם אפשר להציב יעדים אישיים וארגוניים
ולעמוד בהם.

יעדים ומדדים שנתיים יוצגו לכלל העובדים עד סוף ינואר  | 2021צילוםshutterstock :

המפתחות להצלחה

 .1תוכנית רחבה עם יעדים ומדדים שנתיים תוצג
לכלל העובדים עד סוף ינואר .2021
 .2היעד האישי ייקבע בשיתוף כל עובד ועובד,
המנהל יהיה אחראי לתמיכה מקצועית ולעידוד.
 .3העובד יהיה אחראי לחלק של הביצוע ולשיקוף
שביעות רצון  /התנגדויות מצד הלקוחות.
 .4אם הציפיות והמדדים לא יהיו ברורים לכם
לחלוטין ,הם גם לא יהיו ברורים לעובדים ולא
יבוצעו.
 .5אם יש לסוכן הביטוח שותפים או מנהלי
משנה ,חשוב לחלק ביניהם את משימות התמיכה
לאור אישיותם (בעיקר תמיכה מקצועית ותמיכה
אישית  -רגשית).

צילום ראש :רוני נתן

 .6לכל עובדי סוכנות הביטוח יש חלק בהצלחות
של  ,2021ולכן יש למנות מטעם העובדים
אחראים לכל תחום של עשייה.
 .7נראות במיילים ,ברשתות ובקבוצות היא
מילת המפתח בשנת העסקים הנוכחית ולכן יש
משמעות לכל מדיום ויזואלי.

חודשי השנה הראשונים,
כלומר ינואר־מרץ ,2021
מהווים בסיס מצוין להתחלה
חזקה .בהיעדר חופשות חגים
ארוכות ,אלו חודשים שבהם
אפשר להציב יעדים אישיים
וארגוניים ולעמוד בהם
 .8יש לפעול כל העת לצורך בידול ומיצוב ,ולכן
“הסיפור הארגוני” חייב לעבור אל העובדים
ומשם ללקוחות.
 .9זכרו כי הלקוחות הראשונים שלכם הם העובדים
שלכם ,הם יעבירו את המסרים שהטמעתם בהם
בעוצמה אל הלקוחות.
 .10יש לפעול לאווירה חיובית ומאפשרת ולפעול
לחלוקת משימות הגיונית.

 .11יש לעודד את העשייה ,גם השוטפת וגם
החדשנית והמקורית.
 .12הלקוח מצפה למענה מהיר ומקצועי ולא
פחות מכך ,להרגשה כי גם בתקופה הזאת אתם
ניצבים לימינו במגוון רחב של אמצעים.
 .13סגנון ייחודי הוא בסיס חשוב להצלחה ,ולכן
חשוב שכלל הצוות יפעל לאור מודל אחיד :מענה,
מילות מפתח ,אופן הטיפול ,הצגת הפתרונות
ועוד.
 .14התחלה ברגל ימין היא היכולת לייצר זהות
בין הצרכים של הלקוח למגוון האפשרויות
שלכם ,ולכן יש לאפיין צרכים משתנים ופתרונות
עדכניים.
 .15כפי שביטוח עושים עם סוכן ביטוח ,שינוי
ארגוני ופיתוח עסקי עושים עם יועצים ארגוניים
אשר מכירים את הדינמיקה בסוכנות הביטוח
ויכולים לתת ערך רב לצורך עמידה ביעדים
העסקיים של שנת .2021
הכותב הוא מנכ"ל "אנלוגי" ויועץ חיצוני
ללשכת סוכני הביטוח
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על קורונה וביטול חופשת סקי -
מי יממן את הביטול?
מבוטח ביטל נסיעה לחו"ל בעקבות דרישת הבידוד עם חזרתו ארצה ⋅ מחלוקת
בדבר האחריות לביטול הגיעה לפתחו של בית המשפט

כ

שבאוויר כבר יש תחושה של אופטימיות
זהירה עם מתן החיסונים לציבור והאביב
שבפתח ,ישראלים רבים כבר חושבים
על החופשה הראשונה שיצאו אליה .לרבים יש
כרטיסים שהוקפאו עם תחילת הקורונה וביטול
הטיסות ,ועל כן נעסוק היום במקרה של ביטול
טיסה בגלל הקורונה ועל מי מוטלת האחריות.
כמו תמיד ,אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
התובע הגיש תביעה כנגד סוכנות הביטוח
וחברת הביטוח לכיסוי נזקים בגובה של  34אלף
שקל וטען כי הנזק אשר נגרם לו נובע מאירוע
ביטוחי בהתאמה לפוליסת נסיעות לחו"ל אותה
הוא רכש דרכם.
במהלך דצמבר  ,2019כאשר השמועה על
העטלף הסיני היתה רק סיפור רחוק ונידח ,הזמין
התובע חופשת סקי באוסטריה אשר כללה ארבעה
כרטיסי טיסה ,אירוח במלון חצי פנסיון ,השכרת
ציוד סקי וכניסה לאתר סקי במשך שישה ימים,
כולל קורס לימוד סקי לילדים בשפה העברית.
הסוכנות אצלה הוזמנה החופשה שלחה לתובע
קישור ליצירת קשר עם סוכנות הביטוח שהבטיחה
הנחה בלעדית ללקוחות הסוכנות שרכשו חופשות.
מספר שבועות לאחר רכישת ההזמנה לטיול,
ובעקבות התפשטות נגיף הקורונה ,החליט התובע
לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אשר כללה,
בין היתר ,ביטוח מפני ביטול וקיצור נסיעה.

אינו עומד בתנאים

צילום ראש :גיא קרן

במרץ  ,2020כאשר התברר כי כל החוזרים
מחו"ל יחויבו בבידוד של שבועיים ,החליט התובע
לבטל את החופשה .התובע פנה לסוכנות הביטוח
ולחברת הביטוח וביקש לממש את זכותו לבטל
את הטיול ,אלא שלטענתו הוא הופתע לגלות כי
חברת הביטוח מסרבת להחזיר לו את העלות של
הטיול בטענה כי הביטול יכנס לתוקף רק מסיבות
רפואיות ותנאי זה לטענתו לא פורט ונכלל
בהצעת הביטוח שלו.
משכך טוען התובע שהוא הוטעה להאמין שהוא
יכול לבטל את הטיול ולקבל את עלות החופשה
במסגרת הביטוח ,ועל כך יש לחייב את סוכנות
הביטוח וחברת הביטוח להשיב לו את עלות
החופשה.
בתגובה השיבה סוכנות הביטוח וחברת הביטוח
כי התובע אינו עומד בתנאים הקבועים להגדרת
אירוע ביטוחי לעניין ביטול הנסיעה ולכן אין
עילת תביעה .הפוליסה מונה דוגמאות כגון,
אשפוז ,שיטפון ,מילואים וכן הוסיפה חברת
הביטוח כי נקבעו חריגים נוספים שלא יכוסו -

כגון אי רצונו של המבוטח כלשהו לצאת לנסיעה
או קיצור נסיעה הנובע מכל סיבה אחרת .סירוב
לטוס עקב הצורך בבידוד לא נחשב כאירוע
ביטוחי על פי הפוליסה.
התובע השיב למכלול הטענות כי הוטעה ממידע
כוזב ביחס לכיסוי נשוא התביעה ,והוסיף כי
העובדות הוסתרו והוצגו בכזב כ"חתול בשק" וכי
רק לאחר הרכישה ,ככל שהלקוח יחליט לעיין

ומה הוביל לאותה הטעיה .אין די בטענה כי התובע
לא ידע מה התנאים לביטול .בית המשפט מציין
כי נראה שהתובע לא בירר את תנאי הפוליסה
והתעלם מהעובדה שניתן לבדוק את העובדה
האם זה שהמבוטח לא קרא את תנאי הפוליסה הרי
שתנאיה לא מחייבים אותו והוא לא כפוף להם?
יתרה מכך מוסיף בית המשפט כי אם התובע
בחר שלא לעיין בתנאים הרי שעשה כן בעצימת

כאשר התברר כי כל החוזרים מחו"ל יחויבו בבידוד החליט התובע לבטל את החופשה | צילוםshutterstock :

בפוליסה ,הוא ידע את תנאיה האמיתיים .התובע
הוסיף כי לו היה יודע על הכיסוי הוא היה מחפש
כיסוי ביטוחי מחברה אחרת ובוודאי שלא היה
נפגע ונותר ללא כיסוי ביטוחי לשירות שביקש
להבטיח – ביטול או קיצור נסיעה.

פרק הרחבה

בית המשפט אשר ישב על המדוכה ציין כי
הפוליסה היא פוליסת ביטוח רפואי כאשר ביטול
או קיצור נסיעה הוא פרק הרחבה בלבד .אין מדובר
בפוליסת ביטוח לביטול וקיצור נסיעה העומדת
בפני עצמה ואשר אין לה כל קשר לביטוח רפואי
אלא מדובר על פרק מפוליסת ביטוח רפואי .לכן,
ביטול וקיצור נסיעה הינו מפאת סיבות רפואיות
ולא אחרות ,ובוודאי שלא מכל סיבה שהיא
שהעלה הנוסע על דעתו ,כפי שהציג התובע.
בית המשפט מוסיף כי חרף הטענה להטעיה מצד
התובע ,לא הוצגה כל הוכחה המלמדת על ההטעיה

עיניים שאינה עולה לכדי הטעיה.
בית המשפט מדגיש כי התובע לא הוכיח
כי היה פונה לחברות ביטוח אחרות על מנת
לרכוש פוליסה אחרת שהיתה מעניקה לו פיצוי
מכל סיבה ,וכן כי גם במועד כריתת החוזה ידע
התובע כי ייתכן ויאלץ לבטל את החופשה עקב
התפשטות נגיף הקורונה ,וכאמור החופשה לא
בוטלה ,אלא התובע הוא שבחר שלא לצאת אליה
עקב חובת הבידוד למשך שבועיים לאחר החזרה
ממנה ,והואיל והביטול אינו נובע מסיבה רפואית
אלא מהעדפה אישית של התובע ,הרי שסיבה זו
מוחרגת בפוליסה.
בית המשפט חייב את התובע בהוצאות הנתבעות,
ובשלב זה לא ידוע אם תוגש בקשת רשות לערער
על פס"ד.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

Welcome

חוברת ההטבות הבלעדיות
למצטרפים חדשים וחבר לשכה המביא חבר חדש
ללשכת סוכני הביטוח בישראל

חדש!

לצפייה בחוברת ההטבות לחצו כאן
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין
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ארגון סוכני הביטוח האמריקאי:
“אין ביטוח לקונגרס”

ב

כירי ענף הביטוח בארה”ב הצטרפו לקהילה העסקית האמריקאית המביעה גינויים
חריפים להסתערות ההמון על גבעת הקפיטול .גם ארגון סוכני הביטוח והברוקרים
שותף לביקורת החריפה .השבוע פורסם כי אין כיסוי ביטוחי לרכוש הקונגרס ושיקום
הקפיטול יעלה מיליוני דולר למשלם המיסים האמריקאי.
בכירים בענף גינו במילים חריפות ביותר את ההתרחשויות בגבעת הקפיטול ,כאשר המון
המורכב מתומכי הנשיא דונלד טראמפ פרץ לקפיטול וגרם נזקים לריהוט ולציוד של אולם
הדיונים ולחלק מחדרי חברי הקונגרס.
נשיא ארגון סוכני הביטוח ,בוב רוסבולט ,אמר ש”העדיפות העליונה של סוכני הביטוח
והברוקרים הייתה תמיד להבטיח את הבטיחות והביטוח של רכוש הציבור .אולם ,מה שקרה
בקפיטול היה מחריד ובלתי מתקבל על הדעת” ,ציין נשיא הארגון .הוא הוסיף ש”הארגון
מגנה בצורה חריפה את המפגינים שסיכנו את חיי חברי הקונגרס והעובדים ופגעו בסמל
החירות והדמוקרטיה .רוסבולט הבטיח שהארגון יפעל למען הביטחון של כל האמריקאים.
עוד התברר כי אין כיסוי ביטוחי לנזקים הנגרמים למבנה הקונגרס עקב התפרעות .תיקון
הנזקים יעלה מיליוני דולר אשר יכוסו על ידי משרד האוצר האמריקאי ,כלומר משלם
המיסים האמריקאי .עובדה זו גורמת לביקורת חריפה מכיוון שהממשל האמריקאי אינו
רוכש כיסוי ביטוחי למבנים חשובים בבירה האמריקאית .הסיבה היא שבממשל סבורים
שהוצאת מיליוני דולר לרכישת ביטוחים אינה כדאית.
אפילו ל־ FBIכמעט ולא מאשרים לרכוש כיסוי ביטוחי למבצעים מסוכנים .אי רכישת
הביטוח עלתה בדו”ח מבקר המדינה של הממשל כבר בשנת .1982

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
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

ב

רוקר הביטוח הבינלאומי האודן ,הפועל
בלונדון ,מדווח שבחידושי ינואר
של ביטוחי משנה נרשמו עליות חדות.
ההתייקרויות נובעות מהתשואות הנמוכות על
השקעות ,ההפסדים באסונות טבע וההפסדים
הנובעים ממגפת הקורונה וכן משינויי האקלים.
בדו”ח המסכם את ההתייקרויות בביטוחי
משנה ,שהיו ב־ 1בינואר השנה ,מדגיש ברוקר
הביטוח את הצורך לאתגר את הסטטוס קוו
ולהתמקד בחדשנות של מוצרי הביטוח .גם
יש חשיבות שהברוקרים ימצאו פתרונות
ביטוחיים כדי לענות על הצרכים המשתנים
של הלקוחות.
לפי הדיווח ,מדד ביטוח רכוש מראה שב־1
בינואר השנה נרשמה עליה של  .6%זו עליה
שהייתה אופיינית לאירופה .מאידך ,בארה”ב
נרשמה התייקרות של .8.5%

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

עליות חדות
בחידושי ביטוח
משנה בינואר

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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
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,
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה ,אשר
פישמן ,על פטירת אימו

חווה רייזל
(שושנה) פישמן
ז"ל

שלא תדע עוד צער

"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 .
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר
ל  052-3866630או לשלוח מייל Guy@zilb־ins.com
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור
מרכז Bit2bit_54@walla.co.il
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי ,תנאים
מעולים ,שי־ 052-8033305
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה
עם קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה,
פרחה נתנזון ,על פטירת אימה

חנה ירט
שלא תדעי עוד צער

ז"ל

1

יו"ר וועדת הביקורת של לשכת סוכני הביטוח בישראל מר אריה לבנוני
נגד
הועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח בישראל

הרכב המותב:
עו"ד ישראל זר אביב ,אב בית הדין
עו"ד ישראל אליוביץ' חבר בית הדין
עו"ד אלי איש שלום ,חבר בית הדין
סו"ב מועלם בועז חבר בית הדין
סו"ב שי מנור חבר בית הדין
ביום  5לינואר  2021התקיים דיון בפני בית הדין בעתירה שהוגשה על ידי יו"ר ועדת הביקורת סו"ב
אריה לבנוני נגד הוועד המנהל שלה הלשכה לביטול החלטת הוועד מיום  .20.12.2020אל העותר
הצטרפו שבעה חברי הוועד המנהל שהתנגדו להחלטה שיוצגו ע"י עוה"ד בנציון סיטרין.
הרקע העובדתי:
 .1יו"ר ועדת הביקורת הציג בפני הוועד המנהל דו"ח ביקורת ובו השגות קשות לפיהן נטען
כי ניתנות הנחות חריגות בדמי החבר החורגות מהתקנון ומסמכות הוועד המנהל.
 .2ביום  24.11.2020נתקבלה החלטת הוועד המנהל המאמצת את המלצות וועדת הביקורת
ולבטל את כל ההנחות הנוגדות את תקנון הלשכה" (.ההחלטה הראשונה").
 .3ההחלטה הראשונה התקבלה גם על ידי המועצה הארצית בדיון שהתקיים ביום
.26.11.2020
 .4הוועד המנהל חזר ודן בסוגיית ההנחות וביום  20.12.2021הפך את ההחלטה הראשונה
והחליט להורות למנכ"ל הלשכה להמשיך את נוהל ההנחות שהיה קיים בעבר"(.ההחלטה
השניה").
 .5הוועד המנהל הסביר את ההחלטה השנייה בתגובתו לעתירה מיום :30.12.2020
"הוועד המנהל אשר הבין בדיון שנערך כי מדובר על הכבדה תפעולית מנהלתית כבדה
ליישום ,כפי שציין מנכ"ל הלשכה ."...
טענות הצדדים
 .6טענות העותר:
 .6.1סמכות הוועד המנהל ליתן הנחות מוגבלת לכנסים ולא לדמי חבר (ס' .)6
 .6.2קיימים  18סוגי ההנחות מהם נהנים 894חברים -תופעה היוצרת אפליה לעניין גובה
דמי החבר ונזק כספי לקופת הלשכה (ס' .)7
 .6.3ההיקף המשמעותי של הנהנים מההנחות "הלא חוקיות" עלול לגרום לנזק תדמיתי
וכספי .כ"כ החברים המשלמים את מלא דמי החבר עלולים לפרוש מחברותם בלשכה
וחןשפת את הלשכה לתביעות בדרישת החזר ממי ששלמו את מלוא דמי החבר (.ס' 7-
.)9
 .6.4ועדת הביקורת המליצה לבטל את כל סוגי ההנחות ולקבוע תעריף אחיד לכלל חברי
הלשכה או לקבוע הנחות מוגדרות שיבואו לידי ביטוי בתקנון הלשכה( .ס' )11
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