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"מגדל נבנתה באמצעות אלפי סוכנות
וסוכנים פעילים בחברה״
ליאור רביב ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל ביטוח ,מדבר בראיון
על יתרונות החברה בשוק התחרותי ,עתיד מקצוע סוכן הביטוח ועל המוצרים החדשים שבדרך
מורגנשטרן
הייתה חברת סוכנים
רונית מאז ומתמיד
> מגדל
ונבנתה באמצעות אלפי סוכנים פעילים
בחברה מיום הקמתה .אנחנו עושים ככל
יכולתנו לא רק על מנת לעבוד באמצעות סוכנים,
אלא כדי לסייע להם בקידום מקצועי ופיתוח עסקי
ולתת להם פתרונות ייחודיים שיסייעו להם לטפל
טוב יותר בלקוחות שלהם .אנחנו משקיעים המון
מאמצים גם בלשמור על מעמד הסוכן ועל התיק
שלו ומכבדים את השותפות הזו״ ,מדגיש ליאור
רביב עם פתיחת הראיון .״בעיני היתרון הגדול
של סוכני הביטוח הוא שהם מכירים את הלקוחות
שלהם ויכולים להתאים לכל לקוח את המוצרים
שמתאימים לו .אם צריך למצוא דוגמה לחשיבות
הסוכן או ליתרונותיו ,הרי שהקורונה נתנה לנו
תזכורת טובה בעניין; פתאום הלקוחות גילו את
מה שבשגרה אולי נתפס כמובן מאליו .הם מצאו
שיש להם כתובת שמכירה אותם ,מטפלת בהם
ויודעת לתת מענה לצרכים המשתנים שלהם.
רביב ,נשוי 4+בנות ,בעל  .B.Scבהנדסת תעשיה
וניהול באוניברסיטת תל אביב ו־ MBAבמנהל
עסקים מאוניברסיטת בר אילן ,מכהן כמשנה
למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה
במגדל ביטוח .הוא מסביר כי ״הגל הראשון של
מגפת הקורונה התאפיין בהיסטריה סביב היציאה
לחל"ת ,סגירת עסקים והתאמות בביטוח העסק
שפתאום נסגר או צומצם .סוכנים רבים עבדו סביב
השעון כדי לתת מענה למבוטחים ולמעסיקים והיו
אתנו בקשר כדי למצוא פתרונות יצירתיים.

"

תנופת גיוסים

״לאחר הסגר הראשון ראינו עליה מאוד חדה
במכירות הסיכונים ואני מעריך שזה נובע מכך
שסוכנים רבים פנו ללקוחות שלהם כדי לראות
מה חסר להם ולהוסיף להם כיסויים ביטוחיים
על מנת לתת להם הגנה ביטוחית מלאה .סוכנים
שדאגו ללוות את הלקוחות שלהם בצורה טובה
בשנה מלאת תהפוכות ,זכו כנראה לאמון הלקוחות
לשנים רבות נוספות״.
האם אתם רואים תנועה של סוכנים אליכם
בשנה האחרונה?
״השנה נפתחה בתנופת גיוסים שפתאום במרץ
התחלפה בעצירה מוחלטת .קשה היה לפגוש
סוכנים ,ובתחילת משבר הקורונה הסוכנים
היו עסוקים בעיקר בטיפול השוטף ולא במעבר
לעבודה עם יצרן חדש .אחרי שהמשק קצת

ביטוח
ופיננסים

השתחרר ,חזרנו לתנופת גיוסים וסיימנו את השנה
עם כמעט  300סוכנים פעילים חדשים בחברה.

להשתכלל ולפנות זמן מעיסוק בתפעול ושירות
לעיסוק בייעוץ ללקוחות ,בתכנון פיננסי ובניהול

רביב" .משנות ה־ 90מספידים את מקצוע סוכן הביטוח ,אך כמות הסוכנים גדלה מאז" | צילום :באדיבות מגדל

״היתרון הגדול של סוכני
הביטוח הוא שהם מכירים
את הלקוחות שלהם ויכולים
להתאים לכל לקוח את
המוצרים שמתאימים לו״
אני חושב שזה הישג מאוד משמעותי בשנה כזו וזה
בראש ובראשונה מעיד על כך שסוכנים נותנים
בנו אמון״.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"משנות ה־ 90מספידים את המקצוע הזה ובמשך
כמעט  3עשורים למרות המון קמפיינים שליליים
של המתחרים הישירים ,כמות הסוכנים גדלה.
אני חושב שהתחרות הזו כפתה על הסוכנים (וגם
על החברות) להתמקצע ולשפר את השירות.
סוכנים רבים אימצו את הכלים הדיגיטליים כדי

הסיכונים המשפחתיים.
״לפני כמה שנים הייתה אצל סוכנים רבים תחושה
שלא שווה להשקיע בפנסיה בגלל ירידת המרווחים
והרגולציה שהתגברה יחד עם דרישות המעסיקים.
לתקופה מסוימת גם היו סוכנים שהחליטו לעבור
לתחום הסיכונים – אני חושב שזו טעות .במקום
לעשות את החשבון ברמת מוצר ,צריך כל סוכן
לראות מה הוא מרוויח על הלקוח; אם הוא משווק לו
פנסיה ובדרך גם מתאים ללקוח את הסיכונים שהוא
זקוק להם ,מטפל לו בפיננסים או בכל מה שצריך
 הוא יוצר קשר ארוך טווח עם הלקוח ומגדיל אתהעסק שלו בצורה טובה בהרבה”.
אילו יתרונות יש למגדל לעומת חברות
אחרות? עבור המבוטחים וגם עבור הסוכנים.
"אנחנו מתגאים בכך שאנחנו נותנים לסוכנים
את מגוון המוצרים הרחב ביותר ודואגים כל הזמן
להכניס חדשנות גם במוצרים וגם בתהליכים.
אנחנו מתגאים בם בהיותנו חברה מאוד הוגנת
ושקופה וזה נכון גם כלפי סוכנים וגם כלפי
לקוחות; זה נכון בעת טיפול בתביעות

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 :באדיבות מגדל | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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לקוחות ,זה נכון בכל הקשור לתשלום עמלות
בהוגנות ובשקיפות ,וזה חלק מה־ DNAשל
החברה.

מחזקים את הדיגיטל

מעבר לכך ,אנחנו מעמידים לסוכנים ,ללקוחות
ולמעסיקים את הכלים הדיגיטליים הכי מתקדמים
שיש בשוק .אפליקציית מגדל היא אפליקציית
הלקוחות היחידה בענף הביטוח שנותנת ללקוח
בכף היד לראות את כל המידע ולבצע כל פעולה
שירצה וזה יתרון אדיר ללקוחות וגם לסוכנים
שלא צריכים להתעסק בכל מיני בקשות פשוטות
של לקוחות .אנחנו גאים בכך שב־ 2020כמעט
 40%מההפקות שלנו כבר הגיעו מסוכנים דרך
שידורים דיגיטליים – זו מהפיכה שמקלה על
הסוכן ומקצרת מאוד את משך הזמן להפקה.
״גם בגזרת הלקוחות  25%מהבקשות מגיעות
אלינו בדיגיטל מאתר החברה ,מהאפליקציה
או מתהליכים דיגיטליים שהסוכן שלח ללקוח
משולחן העבודה – זה הופך את כל התהליך לקל
ושקוף יותר .החידוש האחרון שלנו לסוכנים
בתחום זה הוא אפליקציית מגדל CONNECT
שהושקה לפני חצי שנה ,שמאפשרת לסוכנים
לראות בטלפון את כל המידע האישי של
המבוטחים ,את הפוליסות שלהם ,מצב תהליכי
העבודה והתביעות ,טיפול בשימור לקוחות,
השלמת חוסרים בקליק ,וכמובן את מודול הלידים
שלנו שמאפשר לכל סוכן להעביר אלינו לידים
לטיפולנו או לקבל מהחברה לידים למכירות
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מגדל מזור מורחב  -מוצר המחלות הקשות
הטוב בישראל שנותן יותר פיצוי כספי למבוטח,
״אנחנו מתגאים בהיותנו
פיצוי ברשימת המחלות הרחבה ביותר ,פיצוי נוסף
במקרים של גילוי מוקדם של סרטן ועוד יתרונות
חברה מאוד הוגנת ושקופה
רבים וייחודיים;
וזה נכון גם כלפי סוכנים
מגדל ריסק  - MAXמוצר ריסק בו הלקוח מקבל
מראש פרמיה שתתקבע בגילאים המאוחרים.
וגם כלפי לקוחות .זה חלק
אנחנו נותנים ללקוח הנחות מאוד גדולות דווקא
מה־ DNAשל החברה״
בשנים שהוא צריך אותן והפרמיה יקרה;
ומגדל הכנסה למשפחה החדשה  -מאפשר
למעשה שני מסלולים לקבלת סכום ביטוח
שיבוצעו על ידו.
״בנוסף ,אחד היתרונות שלנו הוא שאנחנו למקרה פטירה בתשלומים חודשיים .ניתן לקבוע
עוטפים את הסוכנים במגוון תחומים שקשורים מראש את מספר התשלומים שישולמו למוטבים
או לחילופין לבחור את המועד עד
בפיתוח העסקי שלהם .השקנו השנה
אליו ישולמו התשלומים .את מוצר
את אקדמיית Migdal Business
זה אפשרנו ללקוחות לרכוש עד גיל
 Financeשמכשירה סוכנים לתחומי
.85
הפיננסים ועוזרת לסוכנים לשדרג
״כל המוצרים האלו הושקו רק
את את ההתנהלות העסקית שלהם.
ברבעון הראשון ויש לנו בקנה עוד
אנחנו גם מציעים לסוכנים המון
כמה הפתעות לסוכנים וללקוחות".
שיתופי פעולה בתחומים בהם הם לא
סו"ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא לשכת
פעילים – אם זה באמצעות המרכז
סו"ב אנגלמן
סוכני הביטוח" :סוכנות וסוכני הביטוח
לניהול פרישה ,מכירות סיכונים על
מהווים מכפיל כוח משמעותי בפעילות ענף
תיק הסוכן באמצעות "קול מגדל" ,מכירות
שת"פ בפנסיה אצל מעסיקים של סוכנים ועוד הביטוח ,הן למבוטחים אותם אנו משרתים בנאמנות
והן לחברות הביטוח אותן אנו מייצגים.
סוגים רבים של שיתופי פעולה”.
מתוך שליחותנו למען המבוטחים וחובתנו
אילו מוצרים חדשים מציעה מגדל בשוק
המובנת לחיזוק מקצוע סוכן הביטוח נמשיך לתת
הביטוח התחרותי של היום?
"מתחילת השנה השקנו  3מוצרים בתחום דגש ומשנה חשיבות לפעילות עם חברות הביטוח
שרואות בסוכן הביטוח נכס אסטרטגי".
הסיכונים:

 - Integrity & Cyber 2.0נותנות לך ביטחון סייבר
בימים אלו בהן גוברות התקפות הסייבר -אתה צריך לעבוד בראש שקט
אתה תעסוק בביטוח ,ואנחנו נדאג לכך שהארגון שלך יהיה מוגן מפני התקפות סייבר
הצטרפו עכשיו לעשרות סוכנויות ביטוח מובילות הנהנות משירותים אלו
חברת  Integrityוחברת הסייבר המובילה בישראל Cyber 2.0
מספקות פתרון מקצה לקצה להגנה על שרתים ,עמדות קצה וחיבור בגישה מרחוק.
שירותי ניהול אבטחת מידע ויישום תקנות הגנת הפרטיות
מה אנו מציעים לסוכנויות הביטוח?
שירות אבטחת מידע מנוהל מקצה לקצה ופלטפורמה להגנה מלאה בפני מתקפות
התקנה פשוטה וקלה ,מערכת מנוהלת בענן על ידי חברת  Cyber 2.0וראש שקט
להצטרפות ניתן לפנות במייל insurance@cyber20.com

קבוצת הפניקס מאחלת

אביב של צמיחה ועשייה
עם המבט קדימה
חג פסח שמח וכשר לכל בית ישראל

לברכת חג שמח מאייל בן-סימון ,מנכ"ל הקבוצה לחצו כאן >>
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בניגוד לציפיות :שנת הקורונה היטיבה עם
חברות הביטוח
חמש חברות הביטוח הגדולות הציגו ב־ 2020רווח שיא מצרפי כולל של כ־ 4.2מיליארד
שקל • וגם  -שכר המנכ"לים המובילים נחשף > רונית מורגנשטרן

ל

מרות הקשיים שחוו חברות הביטוח בשנת
 2020עקב מגפת הקורונה ,מציגות חמש
הגדולות מבינהן רווח שיא מצרפי כולל
(לאחר מס) שמסתכם בכ־ 4.2מיליארד שקל,
לעומת כ־ 2מיליארד שקל ב־ 2019ו־ 1.2מיליארד
שקל ב־ .2018הרווח השנתי הושג בעיקר בזכות
הרבעון הרביעי ,שמהווה כ־ 73%מהרווח השנתי
המצטבר .השיפור המשמעותי ברווחים מוסבר גם
בהתייעלות ובחל"ת ,אבל בעיקר מהתאוששות
הבורסה .מהרווחים ייהנו עובדי החברות ובעלי
המניות ,כשהפניקס והראל הודיעו כי גם יחלקו
דיבידנדים נאים.
הפניקס מובילה את טבלת הרווחים כשהציגה
רווח שנתי מדהים של כ־ 1.35מיליארד שקל,
זאת לעומת כ־ 664מיליון שקל ב־ .2019בעקבות
הרווחים הנאים הודיעה הפניקס על חלוקת
דיבידנד בסך כולל של כ־ 380מיליון שקל לבעלי
המניות שלה.
קבוצת הראל ביטוח נמצאת במקום השני עם
רווח שנתי כולל בסך  834מיליון שקל ,פחות

דירוג שכר המנכ״לים בשנת :2020
מישל סיבוני ,הראל  3.5 -מיליון שקל
אייל בן־סימון ,הפניקס  3.47 -מיליון שקל
יהודה בן־אסייג ,מנורה  3.28 -מיליון שקל
רן עוז ,מגדל  3.25 -מיליון שקל
יורם נוה ,כלל  3 -מיליון שקל

מ־ 2019אז דיווחה על רווח של כ־ 978מיליון
שקל .גם הראל תחלק דיבידנד לבעלי המניות
שלה בסך כולל של כ־ 270מיליון שקל.
קבוצת מנורה מבטחים דיווחה על רווח כולל של
 652מיליון שקל ב־ 2020לעומת רווח כולל של
 512מיליון שקל בשנת .2019
כלל החזקות ביטוח מציגה רווח בסך של כ־443
מיליון שקל ,בהשוואה להפסד בסך של כ־127
מיליון שקל ב־ .2019לדברי יו״ר ועד עובדי כלל
ביטוח רוני רז :״בזכות ההצלחה המרשימה שלנו,

עוצמתה ויציבותה של החברה ,עובדי החברה
יקבלו אופציות בשווי של עד  23%מהשכר,
העלאות שכר של  6.5%בממוצע ,בונוסים בין
110%־ 36%מהשכר ונופש חברה בארץ ובחו״ל".
מגדל ביטוח מדווחת על רווח שנתי בסך של
כ־ 355מיליון שקל ,לעומת הפסד של כ־123
מיליון שקל ב־.2019
כמה עולה העסקת המנכ"לים לחברות הביטוח
הגדולות?
הדוחות השנתיים של חברות הביטוח חושפים
את שכר המנהלים הבכירים שלהן .אין ספק
שניהול מוצלח של החברות בשנה האחרונה הביא
לתוצאות המרשימות .על פי הדיווחים ,מוביל את
טבלת השכר מישל סיבוני מנכ"ל הראל ביטוח
עם עלות שכר שנתית בסך  3.5מיליון שקל; עלות
שכרו של אייל בן־סימון מנכ"ל הפניקס הסתכמה
ב־ 2020בכ־ 3.47מיליון שקל; יהודה בן־אסייג,
מנכ"ל מנורה – כ־ 3.28מיליון שקל; רן עוז
ממגדל – כ־ 3.25מיליון שקל ויורם נווה מכלל
ביטוח ופיננסים – כ־ 3מיליון שקל.

הלקוחות שלכם
חיכו מלא זמן,
מגיע להם לטייל
מלא זמן.
פספורטכארד
חוזרים לבטח נסיעות
עד חצי שנה *
באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – דיויד
שילד חברה לביטוח בע"מ .הפוליסה ניתנת לרכישה עד  60ימים לפני מועד היציאה מישראל
לחו״ל ,בכפוף לחיתום רפואי .הכיסוי בארה"ב מותנה בכך שבמועד הנסיעה לארה"ב הושלם
הליך החיסון כנגד קורונה באופן מלא ,לפי הנחיות משרד הבריאות בישראל* .לגילאי .19-30

קחו אחריות על הבריאות של הלקוחות!

מדיהו קונים לפני שזה קורה

כל פרוצדורה רפואית מהיום זה מדיהו
מעל  50,000 -זכויות
רפואיות שמגיעות לכם*

נבדוק  ONLINEכפל ביטוחי,
כיסויים חופפים או חסרים

תקבלו חוות דעת שנייה של
מומחה בארץ או בארה"ב

נדאג לכם לרופאים מומחים,
המכונים ובתי החולים
הטובים ביותר

החזרים כספיים מהביטוחים
וקופות החולים עד שלוש שנים
רטרואקטיבית

נשיג לכם תורים מהירים
לבדיקות כמו סיטי,MRI ,
התפתחות הילד ובדיקות היריון

*עם מדיהו תקבלו כל אחת מחמישים אלף הזכויות הרפואיות
שמגיעות לכם אפילו אם זה "רק" משקפי ראייה ,מדרסים,
מאמן כושר אישי ,דיאטה ,הפסקת עישון...

אנחנו נעשה את הכל!
מנוי משלים לקופות החולים ולחברות הביטוח וגם לביטוח לאומי

תהיו המנטור של המשפחה,
תהיו שותפים למהפכה הצרכנית בבריאות

מדיהו ,מנוי ששווה בריאות
שווה זמן .שווה כסף.
*6465

mediwho.co.il

חפשו אותנו
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בשורה לשוכרי הקורקינטים
השיתופיים
חברת  Limeהשיקה עם "שומרה" ביטוח מובנה חינמי לרוכבי
הקורקינטים שלה  ‰הפיצוי בגין פגיעה אישית – עד  100אלף שקל
> רונית מורגנשטרן
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עשה מעל ומעבר:
הערכה והוקרה
לעו"ד ארז קדם
> סו"ב יפת בקשי
לפני מספר שבועות
פניתי ליועץ הביטוח
עו"ד ארז קדם בבקשה
להכין מפרט לביטוח עבור עמותה בדרום.
עו"ד קדם נענה מיד לבקשתי ובהתאם
הכין מפרט מקיף ,מרשים ומקצועי להגשה
לחברת הביטוח ,עליו תוגמל .לצערי ,עקב
נסיבות שנוצרו לא התאפשר לבסוף להמשיך
בתהליך הביטוח.
לאחר מספר ימים צלצלתי כדרכי לעו"ד
קדם כדי לשאול אותו שאלה מקצועית ותוך
כדי שיחה סיפרתי לו ,כבדרך אגב ,שביטוח
העמותה עבורה הכין מפרט ,לא יצא לפועל.
שלא כצפוי ,קדם הגיב בתדהמה על כך
שלא בוצע הביטוח .הוא מיד הצהיר בפניי
שהוא רואה בסוכני הביטוח שותפים לדרך

קורקינטים של ליים" .תוכנית שפועלת ב־ 21מדינות" ׀ צילוםshutterstock :

 Limeחברת המיקרו־מוביליטי מהגדולות לעד  1מיליון שקל בתאונה אחת ועד ל־3
בעולם ,ואחת מהחברות המובילות בתחום מיליון שקל לתאונות במהלך שנה אחת.
יניב גודר ,מנכ"ל אזורי  Limeבמזה”ת,
השכרת קורקינטים שיתופיים בתל אביב,
ציין" :אנחנו משקיעים באופן מתמיד בפיתוחים
משיקה ביטוח מובנה ללקוחות החברה.
המהלך הינו פרי שיתוף פעולה שגיבשה ואמצעים חדשניים עבור המשתמשים שלנו
החברה עם חברת הביטוח הישראלית שומרה במטרה לספק להם חווית רכיבה טובה ובטוחה
וכן תחושת בטיחות מלאה .המעטפת
וחברת הביטוח העולמית אליאנס פרטנרס.
הביטוחית שהשקנו לאחרונה
במסגרת ההסכם ,כל רוכב שיתחיל
הנה ייחודית וראשונה מסוגה
רכיבה ב־ Limeיכוסה בצורה
בישראל .אנחנו מאמינים שמתן
אוטומטית ללא עלות נוספת
גב ביטוחי יתרום לתחושת
על תאונות אישיות וכן תאונות
הרוכבים ונראה עוד משתמשים
צד ג' .מהחברה נמסר כי שיתוף
חדשים רבים המאמצים את
הפעולה יעניק מעטפת ביטוחית
אמצעי ההתניידות של Lime
מלאה וכוללת לרוכבי  .Limeכיום,
בחברות האחרות המשכירות קורקינטים יניב גודר מנכ"ל ליים ׀ ויעזרו לקדם את הערים שלנו
צילום :סוף כהן
לפקוקות פחות ועם פחות זיהום
בישראל אין ביטוח מובנה.
אוויר ורעש .אנו שמחים לשתף
על פי הפוליסות שמציעה חברת
ליים באמצעות שומרה ,הפיצוי בגין פגיעה פעולה עם שומרה ואליאנס ומאחלים לכולם
אישית של רוכב הקורקינט היא  100אלף שקל רכיבה בטוחה".
מליים נמסר ,כי מדובר בתוכנית שהושקה
(במקרה של מוות) ועד  100אלף שקל במקרה
של פציעתו בהתאם לאחוזי פגיעה ונכות שהיא ב־ 21מדינות ברחבי העולם במהלך שנת ,2020
וצפויה להתרחב ליעדים נוספים במהלך שנת
מפרסמת.
במקרה של פגיעה בצד שלישי ,הכיסוי יגיע .2021

ארז קדם ׀ צילום:
באדיבות המצולם

ומכאן לא יכול להיות שהוא בלבד יתוגמל
ממהלך עסקי זה .ואז הוסיף" :שלח לי מיד
חשבונית ואני אעביר אליך חלק מהתגמול”.
זה לא דבר מובן מאליו שיועץ ביטוח מעריך
כך את מאמצי ועבודת הסוכן; אני עובד כסוכן
ביטוח כ־ 50שנה ומעולם לא נתקלתי בגישה
כזאת .הבעת הנכונות וההכרה בשותפות על
ידי קדם הצליחה לרגש אותי מאוד.
לכן ,אני מבקש להביע את הערכתי ותודתי
ליועץ הביטוח עו"ד ארז קדם שמשמש גם
כיועץ עבור סוכנות וסוכני הביטוח שחברים
בלשכת סוכני הביטוח.
תודה רבה וכל הכבוד!
הכותב הוא יו"ר מחוז באר שבע והדרום
בלשכת סוכני הביטוח
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> רונית מורגנשטרן

פרזנטור חדש למגדל ביטוח

ה

שחקן ומגיש הטלוויזיה גורי אלפי נבחר לשמש כפרזנטור
החדש של מגדל ביטוח .אלפי ,מהשחקנים המוכשרים
והעסוקים בישראל ,חתם בשלב הראשון עם החברה על
הסכם לשנתיים ,עם אופציה להארכה נוספת.
ממגדל ביטוח נמסר כי היא בחרה באלפי לאחר שביצעה
תהליך אסטרטגי עמוק לבחינת מיתוג ומיצוב מחדש ולאחר
שנשקלו מספר חלופות .הוא צפוי להוביל את כל הקמפיינים
של החברה ,לפרסום יתרונותיה והיכולות השירותיות
הגבוהות שלה בכלל המוצרים שלה ,בתחומי ביטוח כללי,
בריאות ,חיים וגם בעולמות הפנסיה והפיננסים וישחק בהם
בתפקיד עצמו .לצד תפקידו בקדמת הבמה ,יהיה אלפי חבר
גם בצוות הכותבים והרעיונאים מאחורי הקמפיינים שיצולמו
בהמשך.
הקמפיין הראשון בכיכובו של אלפי יצולם בשבועות הקרובים
ויעלה לאוויר בסוף אפריל ,באמצעות משרד הפרסום ברוקנר
יער לוי.
במגדל מציינים כי הבחירה באלפי נעשתה ,בין היתר ,לאחר
תהליך מחקרי שביצעה החברה ממנו עלה כי אלפי מוכר
ואהוב בקרב מגוון רחב ומקיף של קהלי יעד.
בשבוע שעבר הגיע גורי אלפי למשרדי החברה לפגישת
היכרות עם מנכ"ל החברה ,רן עוז .במסגרת הרמת כוסית
וירטואלית חגיגית שנערכה לכל עובדי החברה ,בירך אלפי
את העובדים ובישר להם על שיתוף הפעולה החדש עם
החברה.
רייך ׀ צילום:
אייל גזיאל

רן עוז וגורי אלפי ׀ צילום :באדיבות מגדל

שנזכה השנה
לצאת לחירות

פסח שמח

חירות להיפגש ,חירות ללחוץ יד,
חירות להתחבק ,חירות לחזור ולחיות,
עם המון בריאות.
מאחלת

יומנים לשנת תשפ"ב 2021/2022
בעקבות ההצלחה של שנה שעברה,
גם השנה חברת תשר מציגה מגוון חדש של יומנים איכותיים
בשלל מידות וצבעים

הערות להזמנה
אופציה להדפסת לוגו בצבע אחד במחיר  279ש"ח כולל מע"מ
כל הרוכש  100יח' יומנים יקבל הדפסת לוגו בצבע אחד במתנה.

אנו מבקשים מכם תמיד לעקוב אחר פירסומים היוצאים
מהלשכה בלבד ,ולא מגורמים חיצוניים.

לחץ כאן לטופס הזמנה
לפרטים נוספים נא לפנות לעדי  adi@tesher.co.ilאו בטלפון 09-9538300
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קצבת נכות מקרן פנסיה
הוראות התקנון בקרן הפנסיה במועד האירוע  -ולא במועד ההצטרפות לקרן -
הן המחייבות > עו״ד עדי בן אברהם

ב

מהלך השנים בהן ניהלתי את מחלקת
התביעות בביטוח אובדן כושר נכות
וחיים ,וגם כיום ,במסגרת העיסוק
במימוש זכויות בתביעות אכ"ע (אובדן כושר
עבודה) עלתה תמיד השאלה לדיון – מה עדיף?
כיסוי אכ"ע בחברת ביטוח או קצבת נכות בקרן
פנסיה .דיון מקיף זה תמיד מעורר שאלות עם
יתרונות וחסרונות לכאן ולכן .נכון ,עם השנים
ייצר הממונה על רשות שוק ההון פתרונות שונים
לקצבת הנכות בדמות מטריה ביטוחית ,תקנון
אחיד ,אך עדיין נדמה כי הסוגייה עדיין לא
זכתה למענה מוחלט והיא כנראה נמצאת אי שם
באמצע ,תלויה בנסיבות המקרה של אותו מבוטח
(עמית) ,תנאי שכרו ,גילו ,מצבו הרפואי ,וסוג
עיסוקו .אין חולק כי נושא זה עוד ימשיך להעסיק
את כל העוסקים בתחום.
אחד הנושאים שתמיד היו עולים בוויכוח הינה
העובדה שקרן הפנסיה עובדת על בסיס תקנון
והכללים האמורים בו ,כללים אשר יכולים
להשתנות מעת לעת ,לעומת תנאי פוליסת ביטוח
שהם חוזה מחייב בין הצדדים שלרוב ,לא ניתן
לשינוי.
השבוע אבקש לספר על פרשה מעניינת שנדונה
בפסק דין שניתן בערעור החודש ,בבית הדין
הארצי לעבודה.

שוויון והדדיות

צילום ראש :גיא קרן

המחלוקת נסובה סביב סעיף בתקנון הקרן לפיו
לא תשולם קצבת נכות לתקופה שעולה על 12 -
חודשים לפני הגשת התביעה לקרן הפנסיה.
במקרה דנן ,עמית בקרן נפגע ונמצא באובדן
כושר עבודה עקב תאונת דרכים .לאחר שחלפו
כמעט שנתיים ממועד האירוע ,הגיש העמית
תביעה לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה .הקרן
הכירה בתביעה אך הפנתה את העמית לתקנון
הקרן בו נאמר:
"תביעת הנכות תוגש  -על ידי העמית או מי
מטעמו  -בסמוך למועד האירוע ,אך לא יאוחר
מתום תקופת ההתיישנות מיום אירוע הנכות
בהתאם לחוק ההתיישנות ,התשי"ח־.1958
מובהר בזה ,כי בכל מקרה לא יהיה עמית זכאי
לקבלת פנסיית נכות ,בגין תקופה של יותר מ־21
החודשים שקדמו להגשת תביעת הנכות".
בית הדין האזורי ,קבע כי אין לסטות מהוראות
התקנון והחוק הקובעים כי יש להתנהל על פי
תקנון שאישר הממונה ,ובנוסף אף קיימת פסיקה
תומכת לפיה סטייה מהוראות התקנון מהווה
פגיעה בעקרונות השוויון וההדדיות עליהן
מושתתות קרנות הפנסיה .יתרה מכך ,סעיף זה

כל עמית בקרן מוחזק כמי שיודע שהתקנון יכול להשתנות מעת לעת ביחס לזכויותיו והתחייבויותיו | צילוםshutterstock :

לתקנון קיבל את אישור הגורם המפקח במשרד
האוצר ולכן אין כאן סתירה של תקנת הציבור.
העמית ,שלא נחה דעתו מעמדת בית הדין
האזורי ,פנה בערעור לבית הדין הארצי ,אלא
שאף שם קבע בית הדין הארצי כי דין הערעור
של העמית להדחות .בית הדין קובע כי הסעיף
אינו סותר את תקנת הציבור ,וכין אין לקבל את
טענת המערער בדבר עמימות או חוסר הבהירות
של הסעיף בתקנון.

קשר סיבתי

העמית הוסיף וטען בערעור כי לא קיבל את
התקנון בעת הצטרפותו לקרן ולכן אין להחיל
עליו את הסייג האמור ,שהרי במועד כניסתו של
העמית לקרן נאמר כי החברה המנהלת תמציא
לכל עמית עותק של התקנון .עם זאת ,בשנת
 2014התקנון שונה ונקבע כי המצאת תקנון
לעמית תהיה על פי בקשה.
בית הדין הארצי קבע כי כבר הוכרע בערכאת
בית הדין האזורי כי התקנון נשלח לעמית עובר
להצטרפותו והוא מוחזק כמי שקיבל אותו ,אך
גם אם לצורך הדיון לא נשלח התקנון אין בכך
כדי להצדיק את תשלום קצבת הנכות לתקופה
שבמחלוקת.
בית הדין הארצי קובע כי צריך להראות בראש
ובראשונה קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק

ובמקרה זה כלל לא הוכח קשר סיבתי בין הפרה זו
לבין אי הגשת התביעה במועד .במקרה זה העמית
העדיף להשהות את התביעה לקרן ולסיים את
מיצוי זכויותיו ממקורות אחרים (המוסד לביטוח
לאומי ופוליסת ביטוח) ורק אחר כך לפנות לקרן
הפנסיה .בית הדין מדגיש כי לא ברור מהו היסוד
להחלטתו זו שלא קדם לה כל בירור לגבי הוראות
התקנון ,בירור שניתן היה לעשותו בקלות על
ידי העמית ,ביחוד כאשר התקנון מצוי באינטרנט
וניתן לעיין בו בכל עת.
בנוסף ,ההוראות המחייבות הן ההוראות
הרלוונטיות במועד האירוע נשוא התביעה ולא
ההוראות במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה,
וכאמור ,כל עמית בקרן מוחזק כמי שיודע
שהתקנון יכול להשתנות מעת לעת הן ביחס
לזכויותיו והתחייבויותיו .בית הדין קובע כי כל
טענות העמית ביחס להפרת חובות גילוי ויידוע
נדחות ,אך קובע כי יש מקום להפנות את המקרה
לרשות שוק ההון על מנת שתבחן האם יש מקום
להביא לשיפור הנגשת הוראות התקנון לעמיתים
בדגש על הוראות מהסוג המסייג לרבות בחינה
ביחס לתוכן והיקף חובות הגילוי היידוע של
העמיתים בעת הפסקת ההפקדות.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח
ויועמ"ש הלשכה
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מבטחי הספינות שהמתינו בתעלת בתי קזינו בלאס וגאס תובעים
מחברות הביטוח  2מיליארד
סואץ :״ל־ 90%מהספינות אין
דולר כפיצוי על הפסדי קורונה
כיסוי ביטוחי לעיכובים״

מ

צילוםshutterstock :

בטחים בלונדון מדווחים כי מבדיקה של כ־ 300הספינות שהמתינו
בתעלת סואץ בגלל ספינת המכולות  Ever Givenשהיתה
תקועה  6ימים וחסמה את המעבר בתעלה  -אין כיסוי ביטוחי לעיכובים.
לכן ,בעלי הספינות לא יוכלו לדרוש מהמבטחים כיסוי ההוצאות שנגרמו
בשל ההמתנה והעיכוב באספקת הסחורות.
לפי המידע של המבטחים
הימיים ,רק  10%מבעלי
הספינות זכאים לפיצוי
על ההמתנה בתעלת סואץ
מכיוון שרכשו כיסוי ביטוחי
גם לאירועים מסוג זה,
רק  10%מהספינות שהמתינו בתעלה זכאיות לפיצוי אירועים כדוגמת מחסור
במכולות ,שיבוש באספקת
הנפט וגידול בזמן ההמתנה בנמלים.
חילוץ ספינת המכולות הגדולה בעזרת חברת גוררים הולנדית היתה
מהירה יותר מהערכות הפסימיות .המבטחים בלונדון העריכו שאירוע
זה יעלה למבטחים ולמבטחי המשנה כ־ 100מיליון דולר ,אבל הצלחת
מאמצי החילוץ ביום שני בצהרים ,מוקדם מהחזוי ,יקטין את גובה
הפיצויים לבעלי הספינות עם הכיסוי הביטוחי.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה 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 בצוות03-9199915 .
עו"ד עם ניסיון של  7שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי .ידע בוורד
ואנגלית .עבודה רק מהבית -מיקום גיאוגרפי לא חשוב.
סודיות מובטחת .קו"ח לשלוח למייל
shahr35@hotmail.com
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי.

מ

פעילי הקזינו והמלונות סיזאר פאלאס ,באלליס ופלנט
הוליווד בלאס וגאס תובעים כ־ 60חברות ביטוח בגין הפסדים
שנגרמו להם בשל שיבושים עסקיים במשבר הקורונה .התביעה היא
בגין הפסדים של כ־ 2מיליארד דולר.
סיזאר פאלאס מציינת בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי
במחוז נבאדה שחברות הביטוח דחו את תביעות הפיצוי על אובדן
ההכנסות והשיבושים העסקיים .לחברת הגג של בתי הקזינו
והמלונות ,סיזאר אינרטיימנט ,היה כיסוי ביטוחי בסכום של 3.4
מיליארד דולר לכיסוי קטסטרופות שעלולות לגרום להפסדים.
עורכי הדין שהגישו את התביעה ציינו שהתובעת שילמה למבטחים
פרמיות בסכום של  25מיליון דולר לרכישת פוליסת "אול ריסק"
המכסה גם שיבושים בפעילות שנגרמים כתוצאה ממגפה .המבטחים
לא החריגו את סעיף הכיסוי בשל מגפות ,הדגישו פרקליטי
התובעים.
תגובת הנתבעים :חברת ציריך אינה מגיבה על הליכים משפטיים.
ואילו אליאנץ' גלובל ציינה כי היא עוסקת בהערכת תביעות
מבטחים מרחבי העולם ותכבד תביעות שנובעות מהמגפה כאשר
הכיסוי הביטוחי לכך הוא חלק מפוליסת הביטוח והסעיף מצוין בה
במפורש.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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

שכירות משנה
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
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 בדרך בגין  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .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
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  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il

"אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951
()www.prisha.co.il
סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת
תיקי ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי  .יש לנו ניסיון
בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן
הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת
להצלחה .סודיות מובטחת .טלפון־ יונתן050-5345751 .
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
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
gmail.com@0555037
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד:
0542144567

