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ביטוח ופיננסים

ריבית דריבית
בית המשפט: 5 חברות הביטוח 

הגדולות יפצו את המבוטחים 
 בגין אי תשלום ריביות

< עמ' 3

חוזר הצירוף
ביטוח ופיננסים עם המדריכים 

המקצועיים שיסייעו בהבנה 
והתמצאות בכל היבטי חוזר 

הצירוף < עמ' 10

למען הסוכנים
פורטל הסוכנים החדשני של 

מנורה יאפשר לכם לעבוד 
בצורה נוחה, יעילה ומהירה 

יותר < עמ' 4

"שומרה היא חברת 
סוכנים. וגאה בכך"

עו"ד גפן רדעי, 
סמנכ"לית ומנהלת 

פיתוח עסקי ושירות 
תביעות בשומרה, 

על החזרה של 
המבוטחים אל 

הסוכנים שיסייעו 
להם בבחירת 

הביטוח הטוב ביותר 
עבורם – וגם אילו 

יתרונות יש לשומרה 
על פני החברות 

האחרות? < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

 "דווקא היום, בעולם שבו המבוטח חשוף 
להרבה אפשרויות - הוא חייב סוכן שידאג לו"

עו"ד גפן רדעי, סמנכ"לית ומנהלת פיתוח עסקי ושירות תביעות בשומרה, מסבירה בראיון ל"ביטוח 
ופיננסים" מדוע החברה גאה בכך שזרוע ההפצה המרכזית בה הם הסוכנים, במה היתה שונה השנה 

האחרונה ואילו יתרונות יש לשומרה על פני חברות אחרות < רונית מורגנשטרן

מחלקת ס ומנהלת  מנכ"לית 
ומנהלת  תביעות  שירות 
בחברת  עסקי  פיתוח 
מתייצבת  רדעי,  גפן  עו"ד  שומרה, 
ומסבירה  ופיננסים"  ל"ביטוח  לראיון 
שהיא  בכך  שומרה  של  היתרונות  על 

חברת סוכנים. 
הפצה  זרוע  הם  הביטוח  סוכני 

מרכזית בשומרה. 
וגאה  סוכנים,  חברת  היא  "שומרה 
ביטוח  שסוכן  מאמינים  אנחנו  בכך. 
הביטוח.  ולחברת  למבוטח  ערך  נותן 
דווקא היום, בעולם שבו המבוטח חשוף 
לכל כך הרבה אופציות, עם מגוון כל 
כך רחב של מסלולים, הוא חייב סוכן 
את  רוכש  שהוא  ויוודא  לו  שידאג 

הביטוח שמתאים לצרכים שלו".
האם אתם רואים תנועה של סוכנים 

אליכם בשנה האחרונה?
"אנחנו מקבלים פניות רבות מסוכנים 
אולי בגלל הקורונה,  הזמן. השנה,  כל 
הפניות אפילו התגברו. מדובר בפניות 
אלינו  להעביר  שרוצים  סוכנים  של 
ביחד  לבנות  או  קיים,  ביטוח  תיק 
שפונים  סוכנים  וכן  חדש,  תיק  אתנו 
ל'סיני', שהיא סוכנות בבעלות שומרה, 
ומבקשים למכור או לקבל אופציה של 

תפעול התיק הקיים".

המבוטחים מחפשים 
את הסוכנים

חשוף  היה  ישיר  ביטוח  שחיפש  מבוטח  "בעבר 
לאופציה אחת או שתיים", מסבירה רדעי. "כיום 
מסלולים  שמציעות  רבות  לחברות  חשוף  הוא 
לו  מתאים  שהכי  המוצר  את  למצוא  כדי  רבים. 
הוא צריך להיכנס לאתרים של כמה וכמה חברות, 
עם  ולשוחח  מסלולים  להשוות  נתונים,  להזין 
נציגי מכירות להוטים שחוזרים אליו אפילו שהוא 
לא ביקש. הלקוח הולך לאיבוד. ולכן, לשאלתכם, 
דווקא בעולם של היום, המבוטחים חוזרים לחפש 

את הסוכנים שישוו עבורם, יקראו עבורם 
את האותיות הקטנות ויעזרו להם לבחור. 
מאוד  אוהבים  אחד  מצד  הישראלים 
לחסוך, מצד שני הם מפונקים ומעדיפים 
שמישהו אחר יעשה עבורם את העבודה".

לעומת  לשומרה  יש  יתרונות  אילו 
חברות אחרות?

גם  חשוב  שהכי  שמה  חושבת  "אני 
שהם  לדעת  זה  למבוטחים  וגם  לסוכנים 
בידיים טובות באירוע תביעה. הרי בשביל 
זה עושים את הביטוח. בשומרה הם יודעים 
שזה כך. תשלום התביעות הוא מהיר, הוגן 
הסוכן  לרשות  מעמידים  אנחנו  ושקוף. 
דיגיטליים, טרקלין תביעות  מגוון כלים 
דיגיטלי, שירות וואטסאפ, רובוט שמסלק 

שהסוכנים  האמת,  אבל  ועוד.  תביעות 
מעדיפים פשוט לדבר איתנו ישירות. כי 

אין כמו יחס אישי".  
לשומרה  יש  חדשים  מוצרים  אלו 

להציע לשוק?
פיתוח  של  מתמיד  בתהליך  נמצאים  "אנחנו 
כמה  רק  אציג  אז  ארוכה,  והרשימה  מוצרים, 
סופר  ג'  צד  ביטוח   – טריפל  שומרה  דוגמאות: 
הרחבת  ואש;  סופה  גניבה  גם  שמכסה  מורחב, 
 7,000 עד  תאונתי  נזק  תיקון   – בקטנה  תאונה 
רישום  וללא  מוקטנת  עצמית  בהשתתפות  שקל 
תביעה בשומרה; הרחבת נהגת צעירה – מאפשרת 
ההורים  של  ברכב  לנהוג  וצעירה  חדשה  לנהגת 
במחיר אטרקטיבי במיוחד. ויש עוד הפתעות אותן 

נחשוף בקרוב".

"שומרה היא חברת 
סוכנים, וגאה בכך. אנחנו 

מאמינים שסוכן ביטוח 
נותן ערך למבוטח 
ולחברת הביטוח"

 "אני חושבת שהכי חשוב 
גם לסוכנים וגם למבוטחים 

זה לדעת שהם בידיים 
 טובות באירוע תביעה. 
הרי בשביל זה עושים 

את הביטוח. בשומרה הם 
יודעים שזה כך"

עו"ד רדעי. "המבוטחים חוזרים לחפש את הסוכן שישווה עבורם" | צילום: שומרה
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חמש חברות הביטוח הגדולות יפצו את 
המבוטחים על אי תשלום ריבית 

ביה"מ אישר תביעה ייצוגית נגד החברות וחייב אותן לפצות את על אי תשלום ריביות למבוטחים, 
מוטבים וצד שלישי, בכל ענפי הביטוח ‰ סכום הפיצוי טרם נקבע < רונית מורגנשטרן

אביב ב בתל  המחוזי  המשפט  ית 
הביטוח  חברות  חמש  כי  פסק 
מגדל,  כלל,   - הגדולות 
יחויבו לפצות   - ואיילון  הפניקס, הראל 
בשנים  ריביות  תשלום  אי  על  מבוטחים 

2010־2021. 
השופט  ידי  על  שניתן  הדין  בפסק 
הייצוגיות  התביעות  אושרו  כהן  רחמים 
עוסקות  התביעות  החברות.  נגד  שהוגשו 
לחוק  28)א(  סעיף  של  הנכונה  בפרשנות 
מהו  לשאלה  הקשור  בכל  הביטוח,  חוזה 
"יום מסירת התביעה", לצורך ספירת 30 
הימים לתשלום ריבית על תגמולי ביטוח. 
וההחלטה   ,2013 במאי  הוגשו  התביעות 
התביעה  להגשת  הבקשה  את  לאשר 
כייצוגית התקבלה במחוזי בתל אביב על 

ידי השופט יצחק ענבר ב־30 באוגוסט 2015.
התביעה"  מסירת  "יום  התובעים,  לטענת 
אם  אף  כשלעצמה,  התשלום  דרישת  מועד  הוא 
עמדת  מאידך,  כלשהם.  במסמכים  נתמכת  אינה 
הנתבעות הייתה שהכוונה למועד מסירת דרישת 
תשלום הנתמכת בכל המידע והמסמכים הדרושים 

לבירור החבות.
מדובר על פסק דין חלקי, מאחר שביה"מ טרם 
הביטוח  חברות  ישלמו  אותם  הסכומים  את  קבע 
הרחיב  ביה"מ  לפיצוי.  הזכאים  הקבוצה  לחברי 
שמדובר  הדין  בפסק  וקבע  הקבוצה  הגדרת  את 
אשר  שלישי(  צד  או  מוטב  )מבוטח,  זכאי  ב"כל 

קודם  שנים  שלוש  שתחילתה  התקופה,  במהלך 
להגשת התובענות וסיומה ביום מתן פסק דין זה 
)28.2.2021(, קיבל מהנתבעות, שלא על פי פסק 
להם  שצורפה  מבלי  ביטוח  תגמולי  בעניינו,  דין 

ריבית כדין.

השבה ופיצוי למבוטחים
כי:  היתר,  בין  השופט,  קבע  האישור,  בהחלטת 
בעמדת  תומכים  תכליתו  והן  החוק  לשון  "הן 
מסירת  'יום  לפיה  הפרשנית  העמדה  המבקשים; 
מסירת  יום  הוא  הריבית  חישוב  לצורך  התביעה' 
מיום  להבדיל  הפוליסה,  פי  על  התשלום  דרישת 

השלמת איסוף המסמכים הדרושים לבירור 
החבות, מתחייבת גם מתכליתן של הוראות 
החוק, ממערכת התמריצים שביקש המחוקק 
של  יסוד  ומעקרונות  באמצעותן  לייצר 
השיטה המשפטית; המחלוקת מושא בקשות 
הפוליסות  לסוגי  מצומצמת  אינה  האישור 
שנערכו למבקשים, אלא היא חוצה את קהל 

המבוטחים בכללותו ואת כל סוגי הביטוח.
כהן:  השופט  קבע  הפיצוי,  לסכום  בקשר 
"חברי הקבוצה זכאים להשבה ולפיצוי בגין 
בהתאם  להם  שולמו  שלא  ריבית  הפרשי 
לאמור לעיל. לצורך מימוש פסק הדין, כדי 
לחשב את ההשבה המגיעה לכל חבר בקבוצה 
באופן פרטני או על בסיס כלים סטטיסטיים 
לחברי  ההשבה  אופן  את  לקבוע  מנת  ועל 
פיצוי  מתן  של  בדרך  )ולחלופין,  הקבוצה 
לציבור( - יש צורך במינוי מומחה, שימונה לאחר 
קבלת עמדות הצדדים בעניין זה. עמדות הצדדים 
לגבי הסמכויות שיינתנו למומחה ואופן עבודתו, 
יוגשו בתוך 30 ימים מהיום. הנתבעות ישלמו, יחד 
ולחוד, הוצאות לתובעים המייצגים בסך של 105 
אלף שקל ושכ"ט עו"ד בסך של 140 אלף שקל, 
המייצגים  התובעים  גמול  מהיום.  ימים   30 בתוך 

ושכ"ט באי כוחם ייקבעו בפסק הדין הסופי".
את  לומדות  הן  כי  דיווחו  הביטוח  חברות 
כי  הודיעו  והפניקס  משמעויות פסק הדין; הראל 
הן בוחנות את האפשרות להגשת ערעור על פסק 

הדין.

ביה"מ ימנה מומחה שיקבע את אופן וגובה הפיצוי למובטחים

הקליקו עכשיו ואנחנו בדרכים אליכם

sh
ut

te
rs

to
ck

ם: 
לו

צי

http://bit.ly/DRACHIM
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פועלת למען הסוכנים
מנורה משיקה פורטל סוכנים חדש ומתקדם ‰ משנה למנכ"ל החברה: "נמשיך לפתח ולהעמיק את 

הקשר עם סוכני הביטוח שתרומתם לענף הביטוח והפיננסים עצומה" < רונית מורגנשטרן

נורה מבטחים מדווחת על השקת פורטל מ
חדש עבור סוכני הביטוח של הקבוצה. 
בעל  יותר,  טכנולוגי  החדש  הפורטל 
להתעדכן  הביטוח  לסוכן  ומאפשר  חדשני  עיצוב 
בצורה  ומכירתיות  שרותיות  פעולות  ולבצע 

מהירה ונגישה. 
עוד נמסר, כי הפורטל מציג דשבורד ניהולי עם 
וכולל  הסוכנים  תיק  אודות  אמת  בזמן  מידעים 
אפשרויות צפייה מתקדמות הכוללות התראות ב־
ONLINE על נטישות בתיק הסוכן, כגון ביטולי 

פוליסה, ניודים וכו'.
שהסוכנים  המידע  של  ריכוז  מציגה  המערכת 
צריכים בעת תהליך המכירה, כולל כל הנתונים 
אודות המבוטח הראשי ומבוטחי המשנה בפוליסות.

חידוש ביטוח בפורטל
רכב  לחידוש  הפוליסות  נתוני  מוצגים  בנוסף, 
אפשרות  עם  וברורה  פשוטה  בצורה  באלמנטרי 
חידוש  הפורטל.  מתוך  ישירות  החידוש  לביצוע 
משמעותי בפורטל הינו מערכת הזדמנויות מכירה 
עם קמפיינים למכירת כתבי שירות חדשים, כולל 

כתב שירות טופ לילד שהושק לאחרונה.

כיסויים  להוספת  אפשרות  קיימת  כן,  כמו 
גיל  על  חיווים  הצגת  הכוללת  ומהירה  פשוטה 
על  ייעודיות  והנחות  להשתנות  שעומד  ביטוחי 

כתבי השירות שניתן למכירה ברמת המבוטח.
הסוכנים מקבלים בזמן אמת חיווים על התהליך 
הפרמיה  כולל  הפרטים  כל  עם  הלקוח  שביצע 
שהופקה ישירות לדשבורד הניהולי בדף הבית של 

פורטל סוכנים החדש.

סנונית ראשונה 
עמוס רוקח, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות 
פורטל  "אנו שמחים על השקת  כי  סוכנים אמר 
לסוכני  ענקית  בשורה  שהנו  החדש  הסוכנים 
הפורטל  מבטחים.  מנורה  קבוצת  של  הביטוח 
לצורכי  מעמיקה  חשיבה  לאחר  הוקם  החדש 
המכירתי  לצד  והן  השירותי  לצד  הן  הסוכנים, 
ועיצוב  מתקדמת  משתמש  חווית  תוך  וזאת 
מעודכן  להיות  הביטוח  לסוכן  ויאפשר  חדשני 
מנורה  זמן.  ובכל  מקום  בכל  פעולות  ולבצע 
ולהעמיק את הקשר עם  מבטחים תמשיך לפתח 
סוכני הביטוח בישראל שתרומתם לענף הביטוח 

והפיננסים עצומה". עמוס רוקח | צילום: רוני פרל

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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לקחנו את הטוב ביותר 
והוספנו לו +

מעכשיו הלקוחות שלנו יקבלו פתרון רפואי עוד יותר מקיף + בלי לצאת מהבית. 

ועוד מגוון שירותים חדשים:

רופאים מומחים 
online

טיפול במרפאות
לרפואה ראשונית

רפואה ראשונית 
online

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

תרופות עד הבית
ללא השתתפות עצמית

ייעוץ תרופתי
תוך שעתיים 

online פסיכולוג
ייעוץ בשיחת וידאו תוך 48 שעות

פיענוח רדיולוגי 
תוך 24 שעות



סוכני מנורה מבטחים,

פורטל הסוכנים 

החדש!

תתחדשו!

 נוח יותר, מעוצב יותר
ונמצא איתכם בכל מקום ובכל זמן

רוצים לגלות עוד? לחצו כאן

שמחים להציג את,

מנורה מבטחים ביטוח

https://menoranet.menora.co.il/
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 הראל מממשת נכסי מגורים במערב 
ארה"ב תמורת 645 מיליון דולר

מבוטחי החברה ייהנו מרווח מצטבר של כ־100 מיליון דולר • החברה ממשיכה באיתור 
נכסים בעלי פוטנציאל השבחה בישראל ובחו"ל< רונית מורגנשטרן

מסיימת ק ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
נכסי  מכירת  למימוש  ארוך  תהליך 
הממוקמים   )Multi-family( מגורים 
במערב ארה"ב בתמורה כוללת של כ־645 מיליון 

דולר.   
הראל,  קבוצת  רכשה   2015 שנת  במהלך 
אמריקאים  מוסדיים  גופים  מספר  עם  בשותפות 
מנהלת,  חברה   )TruAmerica( וטרואמריקה 
ארה"ב  במערב  מגורים  נכסי   14 של  פורטפוליו 
)סיאטל ופורטלנד( ונכס אחד ביוטה בסכום כולל 
עסקה  הוצאות  לאחר  דולר.  מיליון  כ־408.5  של 
של  בסך  בעסקה  הכוללת  העלות  הון,  והשקעות 
בזכויות  הראל  של  חלקה  דולר.  מיליון  כ־462 
הסתכם  בעסקה  העצמי  וההון  כ־44%  על  עמד 
כ־2,950  כולל  הפורטפוליו  דולר.  מיליון  בכ־72 
 Class יחידות דיור ב־14 נכסים שונים המדורגים
השבחת  היתר  בין  כללה  העסקית  התכנית   .B
הנכסים, לרבות ביצוע השקעות הון לשיפור פנים 
וחוץ יח"ד, העלאת שכר הדירה והגדלת שיעורי 

התפוסה.
תהליך מכירת הפורטפוליו התבצע בשני שלבים, 
כאשר במהלך חודש פברואר 2021 הושלם השלב 
מהפורטפוליו  כמחצית  לפיה  במכירה,  האחרון 
בעולם  הגדולות  הנדל"ן  מחברות  לאחת  נמכר 

כמקבץ נכסים.
ממכירת  שהתקבלה  התמורה  סך  כי  נמסר, 
ותשואת  דולר  מיליון  כ־645  על  עמד  הנכסים 
וברווח  כ־20%,  על  עמדה  הראל  למבוטחי   IRR

מצטבר של כ־100 מיליון דולר למבוטחיה. 

השקעה נוספת בנדל"ן
השלימה  הראל  קבוצת  לאחרונה  זאת,  לצד 
בקרן  דולר,  מיליון   100 של  בסך  נוספת  השקעה 
בניהול  המתמחה  טרואמריקה  בניהול  נדל"ן 
בארה"ב.   Multifamily נכסי  ואיתור  השקעות 
של  נכסים  פורטפוליו  כיום  מנהלת  טרואמריקה  
בנכסים  תתמקד  הקרן  דולר.  מיליארד   11 מעל 
המאופיינים בביצועי חסר ובעלי פוטנציאל השבחה 
משקיעה  הראל  בארה"ב,  נבחרים  שווקים  במספר 

לצד מספר גופים מוסדיים אמריקאים מובילים.
והנדל"ן  האשראי  אגף  מנהל  טוויל,  איציק 
בחטיבת ההשקעות בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים 
הנוכחית  הפורטפוליו  עסקת  "מימוש  כי  מסר 
טרואמריקה  בניהול  בקרן  ההשקעה  המשך  לצד 
נוספות לניסיון המצטבר של מערך  הן דוגמאות 
הנדל"ן של הראל, בביצוע השקעות נדל"ן בארה"ב 
השוטפת  בפעילות  ממשיכה  הראל  ומימושם. 
השבחה  פוטנציאל  בעלי  מניבים  נכסים  לאיתור 
החברה  נכסי  פורטפוליו  לתמהיל  המתאימים 
לפזר  מהרצון  כחלק  ובחו"ל  בישראל  המניבים 
וסקטוריאלית  גיאוגרפית  את ההשקעות מבחינה 

בצורה הטובה ביותר".

איציק טוויל | צילום: מיה כרמי דרור

הכי רחוק. עכשיו זה נראה הכי רחוק שיש, אבל יום אחד העולם יחזור לעצמו
והלקוחות שלכם יחזרו לטייל בעולם, וכשזה יקרה הם ירצו לדעת שהם בידיים טובות, 

שיש להם על מי לסמוך, הם ירצו ביטוח נסיעות שילך בשבילם הכי רחוק.
פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ, החברה המבטחת דיויד שילד חברה לביטוח בע״מ.

הולכים בשביל הלקוחות שלכם 
הכי רחוק
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סו"ב נוגה עקל הודיעה על התמודדותה בבחירות לתפקיד נשיאת הלשכה  
אודי אביטל במקום עקל בתפקיד יו"ר מחוז ת"א והמרכז. וגם - לקראת רגיעה בלשכה? < מערכת ביטוח ופיננסים

סו"ב ה  הלשכה,  נשיא  של  ודעתו 
ליאור רוזנפלד, בשבוע שעבר 
הבחירות  מועד  הקדמת  על 
המרוץ  פתיחת  את  בעצם  היוותה 

לנשיאות הלשכה. מספר מועמדים כבר 
הודיעו על התמודדותם לתפקיד, וכעת אנו 

מדווחים כאן לראשונה כי גם סו"ב נוגה עקל, 
שכיהנה בתפקידים בכירים בלשכה, ועד לאחרונה 
כיו"ר מחוז ת"א והמרכז, הודיעה כי תתמודד על 

נשיאות הלשכה בבחירות הקרובות.
"לאור  סו"ב עקל:  כותבת  לסוכני הלשכה  בפנייה 
האחרונה  בתקופה  הלשכה  במוסדות  ההידרדרות 
ובעיקר מכיוון שלשכת סוכני הביטוח יקרה לליבי, 
החלטתי כי לאחר כ־10 שנות פעילות בתפקידים 
על  להתמודד  הנכון  הזמן  זהו  בלשכה,  בכירים 
מועד  בכל  הקרובות,  בבחירות  הלשכה  נשיאות 
שאלה יתקיימו – בין אם הן יוקדמו ובין אם יתקיימו 
במועדן המקורי – נובמבר 2021. כולי תקווה שצעד 
זה יביא איתו את איחוד כל המחנות לכדי כוח גדול 

ומאוחד, שלנגד עיניו יעמדו אך ורק טובת 
סוכן/ת הביטוח, עתידו ופרנסתו".

שמודיעה  השנייה  היא  עקל  נוגה 
לנשיאות  מתמודדת  היא  כי  רשמית 
ראשון  שהודיע  המתמודד  הלשכה; 
מנכ"ל   אייזיק,  שלמה  סו"ב  הוא  כך  על 

סוכנות "יונט". 
ייקבע   ,2021 מנובמבר  שיוקדם  הבחירות,  מועד 

ב־25  שתכונס  הלשכה  של  הכללית  באסיפה 
במרץ 2021.

על  כשבועיים  לפני  הודיעה  עקל 
ת"א  מחוז  יו"ר  מתפקיד  התפטרותה 
סו"ב  לתפקיד  נכנס  במקומה  והמרכז. 
אודי אביטל, שהתפטר עקב כך מראשות 

היה  אביטל  בלשכה.  הפיננסים  ועדת 
הנבחר השני אחרי עקל בבחירות האחרונות, 

אביטל  אוטומטי.  באופן  מונה לתפקיד  הוא  ולכן 
 מונה במקביל גם כחבר הוועד המנהל של הלשכה.  
ת"א  מחוז  כיו"ר  תפקידו  לגבי  תכניותיו  על 

אפגש  ראשון  "בשלב  אביטל:  אמר  והמרכז, 
העבודה  תכניות  היו  מה  לבחון  עקל  נוגה  עם 
סוכן  של  אסטרטגית  מתפיסה  שבא  כמי  שלה. 
דגש  הפיננסי של המשפחה, אשים  כיועץ  ביטוח 
בתחום  המחוז  סוכני  של  הפעילות  הרחבת  על 
הפיננסים. רק היום נכנסתי לתפקיד. אני מבטיח 
מסודרת".  עבודה  תכנית  להוציא  הבא   בשבוע 
על איחוד השורות בלשכה אמר: "מערכת היחסים 
כל  טובה  הייתה  רוזנפלד  ליאור  לבין  ביני 
תמיד  בינינו,  הוויכוחים  למרות  השנים; 
ידענו להגיע להסכמות. בכוונתי להביא 
אני  שבו  המנהל,  לוועד  גם  זו  גישה 
שהחלטות  כך  על  אעמוד  כיום.  מכהן 
מתכוון  ואינני  בהסכמות,  יתקבלו 
שהוא". צד  כל  של  גומי  חותמת   להיות 
מגעים  מתנהלים  ביוזמתו  כי  סיפר  אביטל 
בין רוזנפלד לקבוצת המתנגדים לו בוועד המנהל, 
של  חודשים  לאחר  בלשכה,  לרגיעה  להביא  כדי 

מאבקים קשים בין הצדדים.

מנהל מערך השקעות 
חדש בהראל

גולדברג  תומר  את  מגייסת  הראל  קבוצת 
אסטרטגיות  השקעות  זרוע  למנהל  שימונה 
ואלטרנטיביות האחראי בין היתר להשקעות 
ארבע  לפני  צעירות.  טכנולוגיה  בחברות 
זרוע  להקים  הראל  בקבוצת  הוחלט  שנים 
לבצע  שנועדה  וייחודית,  קטנה  השקעות 
שונים,  מאפיינים  בעלות  השקעות  שורת 
כלל.  בדרך  לבצע  נוהגת  שהיא  מההשקעות 
הוחלט  ההשקעות,  זרוע  הצלחת  לאור 
דולר  מיליון   100 להקצות  הראל  בקבוצת 

נוספים להשקעות מסוג זה. 
השקעות  זרוע  את  ניהל  כה  עד 

גיא  ואלטרנטיביות  אסטרטגיות 
הראל  מקבוצת  שפורש  הרמלין, 

לעסקים פרטיים. 
האחרונות,  השנים  בחמש 
את  גולדברג  הוביל  מ־2016, 
סיסקו  של  והרכישות  ההשקעות 

תשתיות  סייבר,  בתחומי  בישראל 
שימש  סיסקו,  לפני  וענן.  מחשוב 

בתחומי  באמזון  מוצר  כמנהל  גולדברג 
בחטיבת  הנדסה  בתפקידי  וכן  הטכנולוגיה 

כלי הטיס הבלתי מאוישים באלביט. 
ואלטרנטיביות,  אסטרטגיות  השקעות  זרוע 
הינה ייחודית לקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, 
ולמעשה הוקמה במטרה להשקיעה בהשקעות 
שנמצאות  טכנולוגיה  בחברות  ישירות 

פעילותן,  של  יחסית  מוקדמים  בשלבים 
היום  ביצעה  היא  יחסית.  קטנים  ובסכומים 
לרבות  תחומים  בשלל  ישירות  השקעות   9
ביוטק, פינטק, רפואה דיגיטלית ועוד, כאשר 
תשואה  עשו  זאת  בזרוע  ההשקעות  כה  עד 

ממוצעת של 300%, נמסר מהחברה.

התפקיד החדש של 
מנכ"ל הלשכה לשעבר

רענן  לשעבר  הביטוח  סוכני  לשכת  מנכ״ל 
קן  הדין  עורכי  משרד  למנכ״ל  מונה  שמחי, 
דרור־הראל. הוא ייכנס לתפקידו ב־7 במרץ.

שמחי )56(, סא״ל במיל', נשוי ואב לארבעה, 
הוביל  בעל תואר שני במנהל עסקים, 
לשכת  את  האחרונות  בשנים 
רבה  בהצלחה  הביטוח  סוכני 
שיווק  כלי  מגוון  פיתח  כאשר 
ופורצי  מתקדמים  וטכנולוגיה 
קרן  כמנכ"ל  כיהן  בעבר  דרך. 

לב"י.
לעורכי  מודה  ״אני  שמחי:  רענן 
וניצן הראל על  ליאור קן־דרור  הדין 
בחירתי לתפקיד ואעשה כל שביכולתי 
כדי לעמוד באתגר ולסייע לפירמה להמשיך 
בתחומי  המוביל  המשרד  ולהיות  לצמוח 

הביטוח והפיננסים״.
כיועמ"ש  גם  המשמש  קן־דרור,  ליאור  עו״ד 
סוכני  בלשכת  והדרום  הצפון  מחוזות 
שרענן  ונרגשים  גאים  ״אנו  מסר:  הביטוח, 

שיוביל  ומשוכנעים  אלינו  להצטרף  בחר 
מסחרית  ולצמיחה  חדשים  להישגים  אותנו 
בכלל  חדשים  קהלים  בקרב  ורגולטורית 

ובענף סוכני הביטוח בפרט״.
עוד נמסר, כי משרד קן־דרור & הראל, נוסד 
המטפלים  דין  עורכי   15 מונה   ,2006 בשנת 
נזיקין,  דיני  ביטוח,  דיני  מתחום  בתיקים 
עבודה,  דיני  לאומי,  ביטוח  למוסד  תביעות 
צוואות וירושות, ובתחום המסחרי והתאגידי, 
לפירמה  הביטוח.  לסוכני  מיוחד  דגש  תוך 
בחיפה,  סניפים,   3 הכוללת  ארצית  פריסה 
בפירמה  הדין  עורכי  רוב  וכרמיאל.  גן  רמת 
פעלו מצדו האחר של המתרס, דבר המקנה 
הסיכוי  את  ומשפר  ללקוחות  עצום  יתרון 
ולקבל את הפיצוי המירבי  לזכות בתביעות 

בכל תיק ותיק.

 גולדברג

עקל 

אביטל 

ליאור קן דרור, רענן שמחי וניצן הראל
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מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

ס ר ו ק
און ליין

דירקטורים למנהלים
קורס חדש במרכז ההכשרה!

למסיימי הקורס ולעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה

MBA ,מנהל מקצועי: מר קותי לוריא

מועד פתיחה: יום ראשון | 21.02.21
שעות: 14:30-10:00

הקורס יכלול 8 מפגשים שבועיים בימי ראשון

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.

ההשתלמות מתקיימת באפליקציית                    | לינק לנרשמים ישלח בהמשך

ההשתלמות מותנית לקבוצה של מינימום 20 נרשמים

מחיר עבור חברי לשכה: 3,950 ש"ח כולל מע"מ

מחיר למי שאינו חבר לשכה 4,500 ש"ח כולל מע"מ

* בכפוף לתקנות הקורונה של משרד הבריאות ביום המפגש

₪

ליצירת קשר:

*5823 לפרטים נוספים והרשמה - לחצו כאן

https://bit.ly/2MV5Xkj
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 כך זינק תחום כתבי השירות 
הבריאותיים בתקופת הקורונה

רבים מהמבוטחים בחרו בשנה האחרונה ליהנות משירותי ייעוץ רפואי בטלפון, 
בדיגיטל או ביקור בית ‰ התוצאה – ב־2020 מספר הסוכנים שעובדים עם כתבי השירות 

של מדיקר יותר מהוכפל – מכ־100 סוכנים ב־2019 לכ־250 כיום < גלית רונן  

הקורונה הביאה אתה הרבה "
הזדמנויות,  גם  אבל  קושי 
כתבי  בתחום  בעיקר 
הבריאותיים.  השירות 
העדיפו  מהמבוטחים  רבים 
בתקופה זו את הייעוץ הטלפוני, 
הבית,  עד  רופא  או  הדיגיטלי, 
לקופות  מלהגיע  להימנע  כדי 
מחשש  החולים,  ובתי  החולים 
שחר  סו"ב  מספר  מהידבקות", 
 MediCare ישי, שותף בחברת
שירות  כתבי  משווקת  )מדיקר(, 

בתחום הבריאות.
חל  האחרונה  בשנה  לדבריו, 
יותר מהוכפל,  גידול של 130%, 
עם  שעובדים  הסוכנים  במספר 
כ־100  עבדו  ב־2019  החברה. 

ובשנה  כ־250  כיום  מדיקר,  עם  סוכנים 
בעבודה  סוכנים   500 צופה  הוא  הקרובה 

שוטפת עם מדיקר.
לחברה יש כיום כ־60 אלף לקוחות רשומים, 
זה עולה בהתמדה: "כתב השירות  וגם מספר 
מביא  הוא  בתחום;  מוביל  שלנו  האמבולטורי 
אנשים  הלקוח.  לבית  הפרטית  הרפואה  את 

מעדיפים היום את הערך המוסף שנותן כתב 
להימנע   – הקורונה  בתקופת  וגם  השירות 
מהידבקות במרפאות", מסביר ישי, "גם כתב 
אחרי  שהשקנו  הבית'  עד  'רופא  השירות 
האמבולטורי, מאוד פופולרי, כי הוא מאפשר 
לקבל ייעוץ טלפוני, ביקור של רופא בבית/
בריאות,  לפוליסת  בניגוד   .24/7 בעבודה 
הצהרת  מחייבים  לא  שלנו  השירות  כתבי 

בריאות של הלקוח, ואין החרגות".

עובדים רק עם סוכנים
הרפורמה  בעקבות  ב־2017  הוקמה  מדיקר 
בביטוחי הבריאות אז הורדו כתבי השירות. הם 

עובדים רק באמצעות סוכני ביטוח. 
המדינה  צורך.  מתוך  הוקמה  "מדיקר 
אוכלוסיות כמו המבוגרים,  הזניחה ברפורמה 
חולים. שתי  ואנשים  פלוס,  ה־65  בני  בעיקר 
ביטוחי  לרכוש  יותר  להן  שקשה  אוכלוסיות 
בריאות בשל הצורך בהצהרת בריאות מלאה. 
הורידו את כתבי השירות  גם  הרפורמה  בצד 

במסגרת חוק ההסדרים", אומר ישי.
על  אתכם  יעדיפו  הביטוח  שסוכני  למה 

חברות הביטוח?
מלאים;  שותפים  בסוכנים  רואים  "אנחנו 
סוכני  לשכת  עם  העמוק  הקשר  בעקבות 
ולכן  בנינו מודל של שותפות מלאה  הביטוח, 
מכירת  על  לסוכן  משלמים  שאנחנו  העמלה 

מהפרמיה.   50% היא  שירות  כתב 
זהו מודל שאין לו אח ורע בחברות 
הביטוח. אין לנו ערוץ הפצה ישיר 
סוכני  באמצעות  רק  פועלים   –

ביטוח.
חברות  של  הגדול  "החיסרון 
הביטוח בא לידי ביטוי בתביעות; 
התביעות  תשלום  ביטוח  כסוכן 
אנחנו  מעייני.  בראש  הוא 
בתוך  תביעות  לשלם  מתחייבים 
48 שעות, ובפועל משלמים בתוך 
24 שעות. זה נושא חשוב לסוכני 

הביטוח, ולכן הם באים אלינו.
כמו  גדולה  חברה  לא  "אנחנו 
חברת ביטוח, אבל מספקים ערוץ 

הכנסה רווחי מאוד לסוכן".

מערכת און ליין
ייחודית  מערכת  הוקמה  במדיקר  לדבריו, 
כל  את  להפיק  "שיודעת  און־ליין,  הפועלת 
צרכי הסוכן והמבוטח; הסוכן יכול להפיק אצלו 
במשרד את כתבי השירות שהלקוחות מבקשים; 
שמדיקר  או  מולנו,  לעבוד  לבחור  יכול  הוא 

תעבוד ישירות מול הלקוח שיפנה".
עוד הוא אומר כי "אחד מיתרונות המערכת 
הוא השקיפות של עמלות הסוכן; אם בחברות 
מסובך,  הוא  העמלות  שקיפות  נושא  הביטוח 
אצלנו יכול הסוכן לקבל באמצעות המערכת 

המקוונת דו"ח עמלות מפורט".
השירות  בכתב  מציעים  אתם  מה 

האמבולטורי?
"מבחינה מקצועית, זהו כתב השירות הרחב 
ביותר שיש בשוק הביטוח עם תקרות הכיסוי 
זה  אם   – החרגות  וללא  ביותר,  הגבוהות 
חוו"ד של רופאים מובילים, פינוי באמבולנס, 
אבחונים  לסרטן,  כולל  אבחנתיות  בדיקות 

דידקטיים, מעבדות שינה ועוד. 
בשוק  היום  שקיימת  אבחנתית  בדיקה  כל 

מכוסה בכתב השירות של מדיקר. 
יש פה אמירה – אנחנו, סוכני הביטוח, אנשי 
מקצוע וגם אנחנו יכולים לייצר מוצרי שירות 
ולהעביר את הכוח אלינו, בלי להיות תלויים 

רק בחברות הביטוח".

shutterstock :המטופלים נמנעים מלהגיע למרפאות מחשש מהידבקות | צילום

שחר ישי | צילום: 
תמר מלין
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חוזר הצירוף בביטוחי בריאות וסיעוד
כניסתו לתוקף של חוזר הצירוף עוררה שאלות גם בקרב סוכנים המתמחים 

בבריאות וסיעוד ‰ סו"ב איגור מורי דן בנקודות העיקריות

לתוקף ח נכנס  המתוקן  הצירוף  וזר 
והשאיר חלק מהשחקנים בשוק בתהייה 
החדשות.  בדרישותיו  עומדים  איך 
אקדים ואציין כי לדעתי ייתכן פער טכני המונע 
מבעל הרישיון אפשרות לעמוד במלוא הדרישות 
במדויק. על כן הייתי מציע לקיים את מה שניתן 
ללשון  ביותר  המקורב  ובאופן  הישר  השכל  לפי 
החוזר. בהמשך אפרט גם את הבעיות אותן תצטרך 
בר  יהיה  שהחוזר  כדי  לפתור  ההון  שוק  רשות 

ביצוע במלואו.
הליך  במסגרת  הגילוי  בהרחבת  מתמקד  החוזר 
כל  נובעים  ומכך  ותיעוד  השוואה  ההתאמה, 

הסעיפים בו. נדון בנקודות העיקריות.

תחילת הליך הצירוף
לפי  שלו  ההכנסה  מקור  את  לבחון  הסוכן  על 
ביחס  בריאות.  וסיכוני  חיים  סיכוני  כגון  ענפים 
לאלה לבדוק האם ישנה חברה ממנה מגיעים 40% 
או יותר מהכנסתו באותו ענף ואם קיימת כזו )או 
כאלה( אז לתת גילוי בתחילת ההליך באופן הבא:

‰ לציין את שם החברה )או חברות( ממנה מקבלים 
עמלות בשיעור שעולה על 40% מכלל העמלות 
הקלנדרית  בשנה  שהתקבלו  הענף  מוצרי  על 
שקדמה למועד הצירוף. עמלות ייחשבו - עמלה, 
אחרת,  הטבה  כל  או  בהוצאות,  השתתפות  שכר, 

הכל במישרין או בעקיפין. 
‰ לציין כי את/ה משווק/ת בעיקר את החברות 

האמורות. 
‰ לציין כי בענף זה פועלות X חברות המשווקות 
המקור  בתהליך.  מצרפים  שאליו  המוצר  את 
העדכני  הממונה  דוח  הוא  זה  לנתון  המוסמך 

המפורסם אחת לשנה.
אם מדובר בשיווק יזום – יש לציין את כל המידע 
כבר בהתחלה, לפני תהליך השיווק והצירוף עצמו. 

ההנחיה אינה חלה על שיווק ביטוח קבוצתי.

הליך הצירוף עצמו
‰ יש להציג ולתעד את ההבדלים בין הפוליסות 
שהוצעו ללקוח. הדגש הוא על פרמיית הביטוח, 
בחברה  למבוטח  שיינתן  שירות  הפוליסה,  תנאי 
המומלצת או כל סיבות אחרות שגרמו להמלצה 

ללקוח להצטרף דווקא לפוליסה זו. 
‰ אם במסגרת הצירוף מתבטלת פוליסה קיימת 
אזי  סוג,  מאותו  בחדשה  ומוחלפת  המבוטח  של 
אלא  החדשה,  מומלצת  למה  להסביר  רק  לא 
נדרשת ואף מחויבת השוואתה לישנה המתבטלת. 
בעבר  בתוקף  שהיה  הטוויסטינג  לחוזר  בדומה 
את  יציג  כי  הרישיון  מבעל  כאן  מצופה  ובוטל 
ההבדלים בין הפוליסות לרבות פרמיית הביטוח, 

שיפור בתנאי הכיסוי או השירות הצפוי למבוטח 
בפוליסה המומלצת או כל סיבה אחרת למעבר בין 

הפוליסות במסגרת תהליך הצירוף.
ההתאמה  התהליך,  ותוצאות  הפירוט  את 
"סגירת  לפני  ללקוח  למסור  יש  וההשוואה, 

העסקה".

איסור התניה בצירוף
במסגרתו  הנוהג  נפוץ  האחרונות  בשנים 
בדיקת  ללקוחות  הציעו  רישיון  בעלי  משווקים 
בהתחייבות  זאת  התנו  אך  "חינם",  ביטוחי  תיק 
להישאר לתקופה כזו או אחרת בפוליסות ביטוח 
ששווקו במסגרת בדיקה כזו. אם ביטל הלקוח את 
פוליסות הביטוח האלו, הוא נדרש לשלם סכומים 
שצוינו )אם צוינו( במסמך הזמנת השירות. הסדר 
ואין  המתוקן  צירוף  בחוזר  כליל  נאסר  זה  מסוג 
בביטוח  בהישארות  הצירוף  תהליך  את  להתנות 

לתקופת זמן כזו או אחרת.

הבעיות ביישום החוזר
ישנן בעיות טכניות שבאופן ברור ימנעו עמידה 
חד משמעית של בעלי הרישיון בהוראות החוזר. 
הרשות,   לראש  גם  ופורטו  שנשלחו  הדוגמאות, 

למשל:
אחידים  דוחות  הביטוח  בענף  חברה  לאף  אין   .1
לצורך  העמלה  סוגי  בין  להבחין  המאפשרים 

עמידה בחוזר על פי הענפים המתבקשים.
מערבבים  מהחברות  בחלק  הקיימים  הדוחות   .2
חיים  פוליסות  יחד  שמפרטים  כך  הענפים  בין 

ובריאות. 
קשות  )מחלות  מעורבות  הן  מהפוליסות  חלק   .3

בפוליסות חיים(.
4. כלל לא הובהר על ידי הרשות מה כוונת הגדרת 

ה"ענף" מעבר להפניה לענפי הביטוח בחוק.
5. מחלות קשות, סיעוד, תאונות אישיות, ניתוחים 
– האם כל אלה ענף אחד או שיש להבחין בניהם?

כחלק  היום  משולמות  נפרעים  מקדמות   .6
ובמקרים  זאת(  שביקשו  )לאלה  העמלות  מכלל 
ובין העמלה  בינן  לא מעטים קיים קושי להבחין 
ולא  בהלוואה  מדובר  שלמעשה  למרות  הרגילה, 

בעמלה. כיצד יש להתייחס לתשלומים אלו? 
לחברות  להורות  תשכיל  שהרשות  לקוות  יש 
לצורך  וברורים  אחידים  דוחות  לספק  הביטוח 
רישיון  בעל  כל  אז  עד  החוזר.  בהוראות  עמידה 
להגיע  כדי  בידו  ועולה  שניתן  מה  את  יעשה 
לתוצאה מיטבית. החוזר אכן מייצר קושי, מציף 
כלל  שאלה  משמעות  חסר  במידע  הלקוחות  את 
היטב  להכירן  ויש  ההוראות  אלו  אך  ביקשו,  לא 

לטובת העבודה התקינה.
כחלק מהנגשת ההוראות החדשות וסיוע לסוכני 
הבא  בשבוע  הלשכה  לחברי  יישלח  הביטוח 
עו"ד  ידי  על  שנערך  מעודכן  פעולות  צ'קליסט 
עדי בן אברהם המתמחה ברגולציה לסוכני ביטוח. 
הצ'קליסט  עם  לעבודה  בהשתתפותו  השתלמות 
בחוזר הצירוף בתחום הבריאות תתקיים  ועמידה 
ב־22 במרץ בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה 

של הלשכה.

הכותב הוא יו"ר ועדת בריאות וסיעוד בלשכה רן
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 עדכוני מרץ 2021 בחוזר הצירוף – 
נקודות חשובות בתחום החיים ופנסיה

 העדכונים שנכנסו לתוקף השבוע בחוזר הצירוף מעוררים שאלות רבות ‰ סו"ב אייל פז, 
יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, עם התשובות לשאלות הבוערות

 חוזר הצירוף מסעיר אתכם? 
בואו לפיננסים

 יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכה, סו"ב אודי אביטל, ממליץ בטור מיוחד - שימו דגש על 
פוליסות החיסכון, הגמל וההשתלמות

בנוגע ל רבות  שאלות  אור 
החל  שתוקפו  הצירוף  לחוזר 
להבהיר  ברצוננו  ב־1.3.2021, 

מספר נקודות חשובות.
כושר  אובדן  וכיסוי  חיים  ביטוח 
פרט.  לביטוחי  מתייחס  החוזר  עבודה. 
מוצרי ביטוח החיים ואובדן כושר עבודה 
אשר נמכרים אגב כחלק מתהליך שיווק 

פנסיוני, אינם כפופים לחוזר הצירוף.
ליידע  הסוכן  על  הצירוף,  חוזר  פי  על 
התאמת  תהליך  בתחילת  הלקוח  את 
הצרכים, את החברות בהן קיבל מעל 40% 
מכלל עמלותיו לגבי סוג הביטוח המוצע.
ביטוח  חברת  עם  שעובד  סוכן  האם 
חוזר  פי  על  שונה  באופן  יפעל  אחת 

הצירוף?
הסוכן יפעל באופן דומה. ראוי לציין כי עבודה 
עם מספר מצומצם של חברות יכולה לשמש כיתרון 
תביעה/שירות,  של  במצב  המבוטח  בידי  ולסייע 
בשל הקשר הטוב של סוכן הביטוח עם אותה חברה.
פניתי ללקוח קיים על מנת לעדכן את הכיסויים 
הקיימים. האם זה נחשב "שיווק יזום" לפי חוזר 

הצירוף?

של  קודמת  בקשה  ללא  הסוכן  ביוזמת  פנייה 
"שיווק  תחשב  קבוצתי(  בביטוח  )למעט  הלקוח 
בתחום  למעט  הצירוף  בחוזר  כהגדרתו  יזום" 

האלמנטרי בעת פניה לחידוש ביטוח.
האם חל שינוי בהוראות החוזר כאשר מדובר 

בשיווק יזום?
העצמית  להצגה  בנוסף  4א,  לסעיף  בתיקון 
לציין בתחילת  הסוכן  הצירוף, על  בחוזר  הקיימת 

בתיווך  עוסק  הוא  כי  גם  היזום  השיווק 
ממנה  החברות(  )או  החברה  לגבי  בעיקר 
והן  מעמלות  הכנסותיו  רוב  את  קיבל 
משווקות  אשר  הביטוח  חברות  מספר  את 
בישראל את אותו סוג מוצר ביטוחי לגביו 

פנה ביוזמתו ללקוח. 
הסוכן  אם  רק  חלה  זו  נוספת  דרישה 
בלפחות  עמלותיו  מסך   40% מעל  מקבל 

חברת ביטוח אחת בגין המוצר המוצע.
לגבי  בחוזר  הוכנסו  שינויים  אילו 

שחלוף פוליסה קיימת?
התיקון בחוזר הצירוף דורש כי תהליך 
לכלול  חייב  פוליסה  בהחלפת  ההתאמה 
התייחסות גם להבדלי הפרמיות, השיפור 
המבטח  בשירות  שיפור  הכיסוי,  בתנאי 

המומלץ, וכן סיבות ענייניות נוספות.
האם קיים נוסח ייעודי להצגת נתוני ההתאמה?
הפעילות  של  בכתב  תיעוד  שקיים  ובלבד  לא, 
התאמת  תהליך  תוצאות  לרבות  הלקוח  מול 

הצרכים ותיעוד שהמידע נמסר ללקוח.

הכותב הוא יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה

ולמנו גועש סביב חוזר הצירוף. אתמול ע
הישירים, שלשום המקדימים - ואנחנו 
תמיד כמו חתולים נופלים על הרגליים 
נדע  תמיד  אחריו  והבאים  החדש  החוזר  עם  וגם 
תמידיים. שורדים  של  עם  אנחנו   להתקיים. 

הפנסיוני,  הנושא  סביב  הרגולטור  של  הריקוד 
אותנו  מוביל  והבריאות  הריסקים  האלמנטרי, 
סוכנות  ראשכם,  הרימו  החשיבה.  בדרכי  לשינוי 
וסוכנים יקרים. שימו דגש על פוליסות החיסכון, 
יותר  קל  זה   - לי  האמינו  וההשתלמות.  הגמל 

ובסופו של עניין מכניס יותר.
סוכן הביטוח היום הוא האסטרטג הכלכלי של 
היכולת  יש  הביטוח  לסוכן  רק  התא המשפחתי. 
והפתרונות הכוללים לתת מענה פיננסי לשלושת 

ארוכים,  חיים  קצרים,  חיים  הנפוצים:  המקרים 
נכות. כל זה שייך לתחום התכנון הפיננסי.

בנושא  אלטרנטיביים  מוצרים  לנו  יש  בנוסף 
"בלנדר",  והפוכות,  ישירות  משכנתאות  אשראי, 

”BTB” ו"טריא".
יש לנו תיקים מנוהלים ויש לנו השקעות מגובות 
 נדל"ן שהרגולציה לא שמה עליהם עדיין את ידה.
כסף  יש  מהכיסים  ידיים  הוציאו  ראש,  הרימו  אז 

על הרצפה. בואו ונאסוף אותו.
לפני  עד  עמדתי  בראשה  הפיננסים,  ועדת 
לפרנסת  ולדאוג  לעבוד  ותמשיך  עבדה  שבוע, 
הסוכן. בשלושת החודשים הקרובים צפויות חמש 
לנו  שיהיה  בזום.  נוספות  והדרכות  השתלמויות 

בהצלחה.

הכותב הוא יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכה רן
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shutterstock :בעקבות העדכונים חשוב לשים לב למספר נקודות חשובות | צילומים

סוכן הביטוח היום הוא האסטרטג הכלכלי של התא המשפחתי
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לראשונה - זיהוי ויזואלי במשיכת כספים 
מפנסיה וקופ"ג

מנורה מבטחים מאמצת טכנולוגיה חדשה, פרי פיתוח ישראל, במטרה לייעל את שלב 
אימות וזהות המבוטח בתהליך משיכת כספי הפנסיה וקופות הגמל < רונית מורגנשטרן

טכנולוגיה מ מאמצת  מבטחים  נורה 
במבוטחים  חזותית  לתמיכה  חדישה 
שירות  בישראל  לראשונה  ומשיקה 
באופן  לקוחות  וזיהוי  אימות  המאפשר  חדש, 
וקופות  פנסיה  כספי  משיכת  במעמד  מקוון 
גמל. השירות הייחודי מהווה חלק מאסטרטגיית 
הטמעת  תוך  החברה  של  לדיגיטל  המעבר 
ידי  על  המפותחות  מתקדמות  טכנולוגיות 

סטרטאפים ישראלים. 
של  החדשנית  הטכנולוגיה  את  אימצה  החברה 
חברת TechSee במטרה לייעל את שלב אימות 
הפנסיה  כספי  משיכת  בתהליך  המבוטח  וזהות 
החברה  לנציגי  מאפשר  השירות  הגמל.  וקופות 
מצלמת  באמצעות  מרחוק  הלקוח  את  לזהות 
פיזי.  במפגש  צורך  ללא  שלהם,  הסמארטפון 
וחוסך הליך מסובך  זהות  התהליך מונע הונאות 

של אימות הפרטים האישיים.
מבטחים  מנורה  למנכ"ל  משנה  אורן,  סנדרה 
"השירות  תפעול:  אגף  ומנהלת  וגמל,  פנסיה 
הלקוח  של  הזדהות  לבצע  מאפשר  החדש 
מרחוק עם אינטראקציה פשוטה ומהירה בעזרת 
פעולות  מאפשר  ובכך  העמית,  של  הסמארטפון 
או  פרונטליים  זיהוי  אמצעי  של  צורך  ללא 
מתווסף  זה  פתרון  התהליך.  בביצוע  עיכובים 
לשורת פתרונות ממוכנים ודיגיטליים שהשקנו 
זה  שלהם  העיקרית  שהמטרה  האחרונה  בשנה 

שיפור חווית השירות ללקוח".

שביעות רצון גבוהה
בחברת  החדשה  בטכנולוגיה  השימוש  תוצאות 
של  לשירות  גבוה  ביקוש  הראו  מבטחים  מנורה 
בבית  והמתנה  פגישה  תיאום  פני  על   5 פי  עד 
רצון  שביעות  נרשמה  כן,  כמו  שליח.  להגעת 
חברת  נציגי  ושל  המבוטחים  של  גבוהה  מאוד 

מנורה מבטחים בשימוש בכלי. 
משך  את  לקצר  לנו  מאפשר  החדש  "השירות 
וביצוע  הבקשה  אישור  הנתונים,  לאימות  הזמן 
שיפור  תוך  זאת  כל  למבוטח.  הכספים  העברת 
השירות, חוויית הלקוח ושיפור תהליכי העבודה. 
אמצעיים  בפיתוח  הצורך  עולה  זו,  בתקופה 
שמחים  ואנו  החברה  לקוחות  עבור  דיגיטליים 
הפנסיוני  החיסכון  ענף  של  החנית  חוד  להיות 
לנגביץ־ טל  אומרת  זה",  בהקשר  והביטוח 

אברהם, סמנכ"ל דיגיטל וחדשנות בחברה.
מנורה  של  הבחירה  להיות  נרגשים  "אנו 
הדיגיטלית  המהפיכה  את  המובילה  מבטחים, 

לי  אין  והגמל.  הפנסיה  ומוצרי  הביטוח  בתחום 
תאפשר   TechSee של  הטכנולוגיה  כי  ספק 
הלקוח  את  לשים  חזונה,  את  לממש  למנורה 

וחוויית  פשרות  חסר  שירות  באמצעות  במרכז 
לקוח מהמתקדמים שיש", מסר זיו אור, סמנכ״ל 

.TechSeeפיתוח עסקי ב־
שלאחרונה  הישראלית,   TechSee חברת 
שלישי  גיוס  בסבב  דולרים  מיליון   30 גייסה 
ההשקעות  וזרוע   OurCrowd של  בהובלתם 
ייחודית  טכנולוגיה  פיתחה   ,Salesforce של 
הוויזואלי  הפער  על  המגשרת  חזותית  לתמיכה 
ללקוחות  ומאפשרת  הלקוחות,  שירות  בתחום 
מציאות  מבוססת  אמת,  בזמן  תמיכה  לקבל 
הטאבלט,  או  החכם  הטלפון  באמצעות  רבודה, 

במתכונת של שירות עצמי או שירות מנציג.

"השירות החדש מאפשר לנו 
לקצר את משך הזמן לאימות 

הנתונים, אישור הבקשה וביצוע 
העברת הכספים למבוטח"

טל לנגביץ־אברהם ׀ צילום: יעל צור
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חשוב שנכיר את התחביבים של 
המבוטח שלנו

פציעה עקב תחביב אתגרי יכולה להשבית עצמאי שהוא בעל עסק, וכיסוי אכ"ע 
לא יספיק ‰ סו"ב איילת דן מסבירה – כך תתאימו למבוטח פוליסה נכונה

הרצון ל לפחות  או  תחביבים  יש  כולנו 
לפנות זמן לתחביבים. כשאנו מתאימים 
האם  ללקוח,  הביטוחים  הכיסויים  את 
נתנו חשיבות לתחביבים שלו? תחביב יכול להיות 
ציור או לשחק בפיפ"א, אבל יש גם תחביבים עם 
רמת סיכון גבוהה שיש להתייחס אליהם וגם לוודא 

שאינם מוחרגים בפוליסות הלקוח הקיימות.
ישנם תחביבים הנחשבים כספורט אתגרי, כמו 
אופנועי ים, סנפלינג, טיס, צניחה, שיט, צלילה, 
אבל גם נסיעה בשטח עפר עם רכב 4X4 יכולה 

להיחשב אתגרית.
ההגדרה של תחביב הינה פעילות הנעשית מתוך 
הפנאי,  בשעות  הנאתו  לצורכי  אדם  של  רצונות 
ושאינה למטרת רווח. לאחד העיסוק הוא תחביב 
ולשני הוא מקצוע, אם אדם מרוויח תשלום בגין 

הפעילות זה כבר לא תחביב אלא עיסוק.
שונה  או  דומה  בצורה  רואים  אנחנו  האם 

תחביב כלשהו של עמית עצמאי או שכיר?
עצמאי יכול להיות בעל מקצוע ספציפי ומיוחד, 
קטנה.  חברה  בעל  או  שואו"  מן  "וואן  של  עסק 
עבור  ההשלכות  את  הבנו  והלקוח  אנחנו  האם 
בעל העסק, משפחתו, אבל גם לעסק שלו במידה 

ויפצע?
וללקוחותיו  זמין לעובדיו  איננו  כשבעל העסק 
פוחתת.  והרווחיות  נפגעת  ההכנסה  כלל  בדרך 
יכול להיווצר מצב של התמוטטות כלכלית שקשה 

יהיה לעצור אותה.
הלקוחות  על  נגן  הביטוח  סוכני  אנו  כיצד 

העצמאיים?
הקונבנציונליים:  הכיסויים  את  מכירים  אנו 
מקצועית  אחריות  ג',  צד  תכולה,  עסק,  ביטוח 

ועוד.
חלקנו אפילו מגדיל לעשות ולהוסיף גם כיסוי 
אינם  האלו  הכיסויים  כל  אבל  רווחים,  לאובדן 

מגנים במקרה של אירוע רפואי או תאונתי לבעל 
העסק עצמו. ביטוח אובדן כושר עבודה ייתן מענה 
להפסד המשכורת של בעל העסק אבל לא ייתן לו 

כלים להגן על העסק מהתמוטטות. 
כשהמזומנים  המזומנים,  מתזרים  חיים  עסקים 
נעצרים - סכום אובדן הכושר אכן יעזור לקניית 

ועל  העסק  על  יגן  לא  אבל  וחמאה"  "לחם 
התשלומים לספקים ולמיסים.

יש לתת דגש גם לכיסוי גבוה בעת מחלה קשה 

יעזור  ראוי  פיצוי  בסכום  ביטוח מחלות קשות   -
שיוכל  קצובה  לתקופה  כלכלי  בשקט  למבוטח 
מהירה"  "אבחנה  כיסוי  שלו,  בטיפול  להתמקד 

זמן שווה כסף, כיסוי לאובדן כושר עבודה  - כי 
בתחביבי  לעוסקים  ובמיוחד  וכמובן,  מתאים, 
כולל  נכויות  כיסוי  להוסיף  מסוכנים/מאתגרים, 

ביטוח תאונות אישיות.
חשוב ביותר לשאול על תחביבי המבוטח - רבים 
מאיתנו מקלים בכך ראש. זו עוד שאלה בשאלון 

בריאות, עוד שאלה "לחפור" ללקוח אבל זו שאלה 
מהותית ביותר.

מניסיון שלי, אני עוברת על הרבה תיקי לקוחות 

אני  ימי;  ספורט  זה  שלהם  העיקרי  שהתחביב 
ללקוחות  יש  שאומנם  פעמים  ספור  אין  נתקלת 
את רוב הביטוחים וגם משלמים לא מעט - אבל 
סעיף  נרכש  לא  מקרים  ובהרבה  נשכח  התחביב 

ספורט אתגרי.
וגם אם כן נרכש, יש לוודא שהתחביב הספציפי 
חברת  באותה  אתגרי  הספורט  ברשימת  נכלל 

הביטוח ואינו מוחרג.
ועוד דבר, אם העסק הינו שותפות – רצוי לבחון 
למקרה  חיים  )ביטוח  שותפים  ביטוח  של  צורך 
וכמה  הינו המוטב( על אחת כמה  מוות שהשותף 

אם לאחד מהשותפים יש תחביב מאתגר.

ובעלת  בלשכה  פ"ת  סניף  יו"ר  היא  הכותבת 
סוכנות אדוונס ביטוחים ת
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יש לתת דגש לכיסוי גבוה בעת מחלה קשה - סכום פיצוי ראוי 
יסייע למבוטח בשקט כלכלי שיאפשר לו להתמקד בטיפול שלו

תחביב יכול להיות ציור או משחק כלשהו, אבל יש גם תחביבים 
עם רמת סיכון גבוהה שיש להתייחס אליהם בפוליסה

shutterstock :תחביב יכול להיות בעל רמת סיכון גבוהה, שמחייב פוליסה עם כיסוי מתאים  | צילום
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 על קביעת עיסוק סביר אחר 
בפוליסת אכ"ע

 במסגרת סדרת הכתבות על אובדן כושר עבודה, עו"ד עדי בן אברהם מסביר השבוע על עיסוק 
סביר אחר בפוליסה מסוג זה

נבחנה ב בירושלים  השלום  המשפט  בית 
עבודה  כושר  אובדן  תביעת  לאחרונה 
מסגר  בתור  עבד  אשר  מבוטח  של 
גדרות למעלה מ־20 שנה. במהלך אוגוסט 2015 
רפואיים.  וטיפולים  לניתוח  ונזקק  נפגע  הוא 
עלתה  כמסגר.  התובע  לעיסוק  הופקה  הפוליסה 
השאלה האם המבוטח יכול לעסוק בעיסוק סביר 

אחר המתאים לניסיונו הכשרתו והשכלתו?
בכל  לעסוק  ממנו  לצפות  אין  כי  טען  התובע 
לתחום  המשיקה  עבודה  אלא  תהא,  אשר  עבודה 
השכלה  ולמעט  כמסגר  עבד  הוא  שהרי  עיסוקו, 
ובגילו  אחרת  הכשרה  כל  רכש  לא  פורמלית 
וללא  לתנאיו  המתאימה  עבודה  למצוא  יתקשה 
בטכנולוגיות  שימוש  או  פיזית  בעבודה  צורך 

שונות.
חברת הביטוח השיבה כי תנאי הפוליסה בוחנים 
עבודתו  כושר  את  איבד  התובע  תנאים:  שני 
בשיעור של 75% לפחות; התובע לא מסוגל לחזור 
לניסיונו  סביר אחר המתאים  עיסוק  בכל  לעבוד 
או בעל זיקה לתחום ניסיונו, השכלתו והכשרתו. 

זה לא מתקיים  כי תנאי  חברת הביטוח השיבה 
שכן התובע יכול לעסוק בניהול, בייעוץ ומכירה, 

בריתוך ובעבודות מסגרות קלות.
"עקב  הינה:  התובע  של  אכ"ע  פוליסת  הגדרת 
 75% בשיעור  ממנו  נשלל  תאונה  או  מחלה 
לפחות הכושר להמשיך במקצוע ו/או בעיסוק בו 
עסק כמפורט בהצעה עד אותה מחלה או תאונה 
סביר  בעיסוק  לעסוק  ממנו  נבצר  ושבעקבותיהן 
ולהכשרתו,  להשכלתו  לניסיונו,  המתאים  אחר 
הנקובה  התקופה  על  העולה  תקופה  למשך  זאת 

בדף פרטי הביטוח".

עיסוק סביר
עולה השאלה מה הוא עיסוק סביר של המבוטח 
אשר כל חייו שימש כמסגר. על פי חוו"ד הרפואיות 
לתובע נכות אורטופדית בשיעור של 20%, ואילו 
הנתבעת טענה כי נכותו האורטופדית הינה 10% 
הסכימו  הנתבעת  מטעם  הרפואה  מומחי  בלבד. 
כי התובע מוגבל לעבודה מאומצת ביד ימין, אך 
כשיר  "אינו  אחרים:  בעיסוקים  לעסוק  הוא  יכול 
לעסוק כמסגר בונה גדרות. עם זאת, ניתן לקבוע 
לעיסוקים  כשיר  לעיל....  המגבלות  במסגרת  כי 
להמשיך  "מסוגל  נאמר:  וכן  אחרים"  סבירים 
לעבוד כמנהל עבודות מסגרות ושיפוצים בעיקר 
בחנות  כמוכר/יועץ  או  עובדים  ופיקוח  בניהול 
דוח  הציגה  אף  הביטוח  חברת  בניין".  לחומרי 

מועדים  בשמונה  חוקרים  שבעה  שביצעו  חקירה 
שונים.

כי  קובע  המקרה  את  בחן  אשר  המשפט  בית 
כמסגר גדרות מדובר על עבודה הדורשת מאמץ 
פיזי, הרמת משקלים, מכונות ושימוש לאורך זמן 
רב ביד ימין שהינה ידו הדומיננטית של התובע. 
אין חולק בין הצדדים כי התובע איבד את כושר 
עבודתו בתחום זה ספציפית ולכן יש לבחון האם 
התובע איבד את כושרו לעסוק בעיסוק סביר אחר 

המתאים לניסיונו השכלתו והכשרתו.
בית המשפט מדגיש כי נקבע בעבר כי העיסוק 
הסביר לא נדרש להיות זהה לעיסוק של המבוטח 
על  סביר,  אדם  שכל  עיסוק  להיות  צריך  אבל 
נתונים ורקע זהים לאלה של המבוטח, היה רואה 
וכן  הקודם  לעיסוקו  ערך  שווה  חלופי  עיסוק  בו 
זה,  לעניין  בפסיקה  שנקבעו  שונים  עזר  מבחני 
לעיסוק  ידמה  שהעיסוק  ככל  כי  מוסכם  כאשר 
המשפט  בית  על  יקל  כך  המבוטח,  של  הקודם 

לקבוע כי מדובר על עיסוק סביר.
בנוסף את העיסוק הסביר יש למדוד על פי "סוג 
רבות  אפשרויות  כוללת  היא  והאם  ההתמחות" 
או שמא היא מצומצמת לתחום עיסוק צר. יובהר 
כי ככל שסוג ההתמחות צר והעובד הגיע לרמת 
לאותו  למצוא  יקשה  כך  יותר,  גבוהה  מיומנות 

עובד עיסוק סביר אחר.

תחום התמחות צר
גדרות,  מסגר  על  ומדובר  הואיל  דנן,  במקרה 
ומדובר  עשורים  שני  במשך  בעיסוק  עסק  אשר 
כי  לקבוע  ניתן  שלא  הרי  כפיים,  עבודת  על 
עבודה  הינה  משרדית  בעבודה  או  בחנות  עיסוק 
פורמלית  השכלה  חסרה  לתובע  סביר.  כעיסוק 
גם  שכן  אחרים,  עיסוקים  לצורך  חשובה,  אשר 
לצורך היותו מוכר נדרשת השכלה בסיסית וידע 
במחשבים. מסגר גדרות הינו "תחום התמחות צר 

ביותר" כלשון בית המשפט.
ביחס לחקירות בית המשפט קובע בית המשפט 
סביר  כעיסוק  החקירה  בצילומי  לראות  אין  כי 
אחר, מדובר על פעילות יומיומית שוטפת במאמץ 
לטווח קצר )קניות, הרמת שישיית מים( והם אינן 

שוות לעבודת כפיים בשטח במשך יום שלם.
על  המבוטח,  של  לגילו  מתייחס  המשפט  בית 
שיש  וקובע  בפוליסה,  התייחסות  לכך  שאין  אף 
להתייחס לפרמטר זה לנוכח העובדה כי המבוטח 
עיסוקים  בוחנים  כאשר  פרישה  מגיל  פסע  מצוי 

סבירים המתאימים לו על פי דרישת הפוליסה.
מאשר  לתובע,  סביר  עיסוק  ובהעדר  לפיכך 
ביהמ"ש את תביעתו במלואה. בשלב זה לא ידוע 

אם יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח 

ויועמ"ש הלשכה רן
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לוח הביטוח
דרושים

דרושים 5 סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם, 
 הפניות ועוד יתרונות ייחודיים. ניתן לפנות המייל: 

afikf.gabi@gmail.com או בהודעת ווצאפ : 
0587305550. בתודה גבי נתן

לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה 
לביטוח ל-3/4 משרה, 5 ימים בשבוע. תחום ביטוח 
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי. קורות חיים במייל: 

meir_na@013net.net
למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ )מקבוצת ביטוח 

חקלאי( הסוכנות הגדולה, המובילה והוותיקה ביותר 
בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח 

מנוסה! הגדרת התפקיד: סוכן/ת שטח למחלקת 
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה 

הקיבוצית. מעמד – שכיר/ה. תנאי שכר הוגנים מאוד + 
רכב למועמד/ת המתאים/ה. תנאי הכרחי: רישיון סוכן 

ביטוח + ניסיון במכירות. לפרטים יש לפנות לסיניה 
אגם מנהלת שיווק וקשרי לקוחות 052-5821686. 

רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק 
לקוחות - בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור 

פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות 
לניהול תיק לקוחות, הפקות, תביעות ושיווק מוצרים 

חדשים. העבודה במשרה מלאה. בונוסים גבוהים 
למתאימים/ות, אפשרויות קידום רבות! דרישות: - 

ניסיון בעבודה בסוכנות ביטוח. - ידע במערכות חברות 
הביטוח.- ניסיון שיווקי - יתרון.- תודעת שירות גבוהה, 

- יכולת עבודה בלחץ, זריזות. יכולת עבודה בצוות. 
 03-9199915

עו"ד עם ניסיון של 7 שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי 
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי. ידע בוורד 

ואנגלית. עבודה רק מהבית- מיקום גיאוגרפי לא חשוב. 
shahr35@ סודיות מובטחת. קו"ח לשלוח למייל

hotmail.com
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
לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק, דרוש/ה 

חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי הרכב והדירה.

דרישות התפקיד: ידע והיכרות עם מערכות ההפקה של 
חברות הביטוח, יחסי אנוש טובים. משרה מלאה ימים 

 א-ה'. יש לשלוח קורות חיים למייל: 
gil@hish-ins.co.il

לסוכנות ביטוח בצמיחה הממוקמת באזור דרוש/ה 
רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי תנאי שכר טובים- 

למתאימים מגורים באזור חולון ,אזור  או ראשל"צ 
 משרה חלקית 60% משרה. קו”ח  למייל: 

ilan@ofek-atid.co.il
סוכנות לביטוח חיים בלבד מחפשת משווק פנסיוני 

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

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

בסוכנויות, ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח 
bit.co.il־jobs@yeadim :קורות חיים למייל

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
ins.com־Guy@zilb :052-3866630 או לשלוח מייל

שכירות משנה
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 

בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 
0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות 
050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. טלפון 054-4647407 מאיר

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות 
לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 050-5240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי־ 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך/קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 053-7753538

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח גדולה  מעוניינת ברכישת תיק 

ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות

yanivaghion@gmail.com
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( יש 

לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת 
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת 

 וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il

 "אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951 
)www.prisha.co.il(

סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת 
תיקי ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי . יש לנו ניסיון 

בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן 
הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת 

להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון־ יונתן. 050-5345751 
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 
 ins.com־Guy@zilb ל 052-3866630 או לשלוח מייל

מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 
Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של יו"ר מחוז חיפה והצפון 
וחבר הוועד המנהל, מיכה אדוני 

ומשפחתו, על פטירת חמו

 יצחק חרר 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

חברת מודיעין בינ״ל: 
מכת גניבות של מטענים 

כתוצאה מהקורונה

נזקי הסופה בטקסס – 
23 מיליארד דולר

על מ מראה  וממחסנים  מאניות  מטענים  גניבת  על  חדש  חקר 
סיכונים חדשים בתעבורה הימית ובמחסנים לוגיסטיים כתוצאה 
ידי חברת המודיעין  מהקורונה. כך קובע מחקר שנערך לאחרונה על 

 .TT Club
על פי הדו”ח, המגמה הבולטת היא השינוי במיקום הגניבות. 
מכלל  ל־25%  זינקה  ממחסנים  העולם  ברחבי  הגניבות  מכת 
כתוצאה  הגניבות  במאפייני  שינויים  חלו  כן,  כמו  הגניבות. 
מוצרים  הם  לגניבות  מבוקש  יעד  הקורונה.  במגפת  מההחמרה 
ממטענים  מהגניבות   45% כאשר  בנמלים,  המאוחסנים  יקרים 
בשנת 2020 היו ממחסנים בנמלים ומחסני חומרי גלם. מאידך, 

היה קיטון בגניבות ממגרשי חניה, קובע המחקר.
הן  הדו”ח מעלה כי המדינות המובילות בגניבות של מטענים 
גניבות  היקף  ובריטניה.  רוסיה  גרמניה,  מקסיקו,  הודו,  ברזיל, 
המטענים בצפון אמריקה בשנת 2020 הגיע ל־4.4 מיליארד דולר.

המוצרים המובילים בגניבות ממטענים הם: 31% מזון ומשקאות, 10% 
 7% וסיגריות,  חריפים  משקאות   8% אלקטרוניקה,   9% צריכה,  מוצרי 

דלק, 5% מוצרי בנייה ו־30% אחרים.

ברות הביטוח בארה”ב מתמודדות עם הנזקים הגדולים של סופת ח
החורף שפקדה בחודש שעבר את טקסס. נשיא ארה”ב ג’ו ביידן 

ביקר במדינה והכריז על סיוע פדרלי לאיזורים המוכים.
הם  מהסופה  הנזקים  כי  הזהיר   ,ICT טקסס,  של  הביטוח  רגולטור 
כנראה הגדולים באסונות הטבע שפקדו את המדינה הזו בהיסטוריה. 
לפי אומדנים, היקף הנזקים מגיע 
זה  דולר, מתוך  ל־23.2 מיליארד 
ל־18  מגיעים  המבוטחים  הנזקים 

מיליארד דולר.
שנפגעו  המבוטחים  הנזקים 
כלי  בתים,  כוללים  בסופה 
מסחריים  מבנים  סירות,  רכב, 
למפעלים  ושיבושים  ותעשייתים 
ועסקים. חלק גדול מהנזקים נובע 

מהשיבושים בעסקים ובמפעלים.
הדירוג  חברת  בינתיים 
יש  האויר  מזג  לשינויי  לפיה  הודעה  הבינלאומית FITCH מפרסמת 
השפעה מעטה על דירוג חברות הביטוח. זאת, למרות האירועים של 

סופות שלגים וגשמים שהם אחד הגורמים לייקור פרמיות הביטוח.
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות 
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

היקף נזקים של עשרות מיליארדים כתוצאה מהסופה
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