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ביטוח ופיננסים

"לצורך פעילות עסקית"
עו"ד עדי בן אברהם מסביר 

בטור מיוחד: על מי האחריות 
 לנזקים שנגרמו לרכב שכור? 

< עמ' 10 

שחקנית חדשה בענף
רמי לוי מקים סוכנות ביטוח 

חדשה בשיתוף עם מגדל ביטוח 
‰ לוי: "נעניק תנאים תחרותיים" 

< עמ' 4

דוהרים קדימה
הבנק הדיגיטלי של אמנון 

שעשוע מגייס 100 מיליון דולר 
 לקראת ההשקה בינואר 2022 

< עמ' 7

“ציבור הלקוחות רואה 
בסוכני הביטוח את הכתובת 

הראשונה בזמן פגיעה"

יו"ר סניף אשקלון, 
סו"ב אבי שבי, מספר 
בראיון מיוחד לביטוח 

ופיננסים על מצב 
הסוכנות והסוכנים 

בעיר המטווחת ביותר 
במבצע הנוכחי – 

וגם: איך משפיעים 
האירועים על העבודה 

ועל ההתנהלות 
 השוטפת ומי יפצה 

על הנזק הרב < עמ 2
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ביטוח 
ופיננסים

"המצב גרוע ממה שהיה בקורונה"
 סו"ב אבי שבי, יו"ר סניף אשקלון, מדבר בראיון על החוויה האישית, המקצועית והחברתית שלו 

כסוכן ביטוח בעיר המטווחת ללא הפסקה < רונית מורגנשטרן

ישראל, ב לבין  החמאס  שבין  הזה  סבב 
אשקלון הפכה לאחד היעדים המטווחים 
מאות  על  מדברת  ההערכה  ביותר; 
מבצע  ימי   10 בתוך  העיר  אל  שנורו  טילים 
"שומר החומות", שגרמו להרס רב, פגיעות בנפש 
יו"ר  שבי,  אבי  סו"ב  תושביה.  בקרב  ולחרדות 
סניף אשקלון בלשכה, מדבר איתנו בראיון מיוחד 
בימים  האזור  סוכני  ועל  עליו  שעובר  מה  על 
לאחריו,  ספורות  ודקות  הראיון,  כשבמהלך  אלה. 

נשמעות עוד אזעקות בעיר.
"אני כבר בן 49 וכל חיי אני מתגורר באשקלון. 

בעזה  צה"ל  מבצעי  כל  את  לצערי  חוויתי 
על  הספוראדי  הרקטות  ירי  את  וגם 

כילדים  למבצע.  מבצע  בין  אשקלון 
הרקטות  חלקי  את  אוספים  היינו 
ברזל,  כיפת  לפני  עוד  שהתפוצצו, 
למטחים  התייחסנו  לא  אחריה  וגם 

עלינו בחשש גדול.
 – לגמרי  אחרת  זה  הפעם  "אבל 

עמוסות  אלינו  שמשוגרות  הרקטות 
בחומר נפץ וגורמות נזק גדול כשהן נופלות 

מהרקטות,   90% מיירטת  ברזל  כיפת  בנוי.  בשטח 
ליד  עצום.  להרס  גורמות  שפוגעות  ה־10%  אבל 
הבית שלי נפלו 2 רקטות וגרמו להרס של עשרות 
עבר  לכל  שהתפזרו  מרסיסים  כתוצאה  רכב  כלי 

וכמה מבנים נפגעו קשות", מספר שבי.
"גם מערכות כיפות ברזל קרובות לביתי וקשה 
לשאת את הרעש שלהן לצד התפוצצות הטילים 
עצמם. זה לא משהו שאפשר להתרגל אליו – זה 
ואי  שינה,  שעות  מעט  יש  החיים,  באיכות  פוגע 

אפשר להישאר אדיש למה שקורה בקרבתך.
ישנים,  בתים  עם  באשקלון  שכונות שלמות  "יש 
ללא אמצעי מיגון, ששם מתגוררים זקנים ואנשים 
מוגנים  למרחבים  להגיע  מסוגלים  שלא  סיעודיים 
בתוך 30 שניות, כי מרחק ההליכה אליהן הוא כחמש 
'שמע  ומתפללים  בבית  נשארים  פשוט  הם  דקות; 

ישראל'".

אתגר מסוכן
מוצרים  רכישת  עם  מסתדרים  אתם  איך 
וההתרעות  האזעקות  צפיפות  לנוכח  בסיסיים 

לקראת אזעקות צפויות?
להיות  הפך  מזון  כמו  בסיסיים  מוצרים  "לקנות 
של  וגם  הרשתות,  של  השליחים   – מסוכן  אתגר 
המסעדות, לא עובדים מחשש לחייהם. אז אנשים 
מגיעים לסופר באותו זמן בערך, ממלאים עגלות 
עד לעייפה, כי אין לדעת מתי יוכלו לצאת שוב, 
והתורים ארוכים והאנשים בחרדות גם בקניות. אי 

אפשר להזמין ממסעדות, אז מבשלים 
בבית, בין אזעקה לאזעקה".

זה בטח משפיע עליכם גם נפשית.
3 מטחים בשעה  ופיצוצים של  "לחוות אזעקות 
גם  עייף  כבר  כשהוא  לסטרס,  הגוף  את  מכניס 

מחוסר שעות שינה.
"הבן הצעיר שלי מעיין, בן 15, נולד לתוך הירי 
על אשקלון, הוא מכיר את זה מאז שהיה תינוק. אבל 
הפעם הוא ממש לחוץ. הוא כועס על כך שהאנשים 
מהתמונות  בלשון  מצקצקים  ובצפון  במרכז 
בטלוויזיה, אבל הם לא מבינים את הלחץ הנוראי בו 
אנחנו חיים. אמר לי שכדאי שהפרשנים בערוצים 
שהם  לפני  לאשקלון  שעות  לכמה  יבואו  השונים 
11־12  בני  ילדים  המבצע.  לגבי  הצעות  מציעים 

חזרו להרטיב בגלל הבהלה והפחד".
עובדים  וסביבתה  אשקלון  באזור  הסוכנים  כל 
בקורונה;  שהיה  ממה  גרוע  יותר  המצב  בקושי, 
מסגרות  כי  בבית  העובדות  סגורים,  המשרדים 

החינוך אינן פועלות, וגם אין פעילות ב'זום'. 
בסוכנים  להיעזר  מצליחים  מהסוכנים  "חלק 
פוליסות  בחידוש  והצפון  מהמרכז  קולגות 
ללקוחות; יש ערבות הדדית, שוכחים מהמלחמות 
זה  ערבים  וכולנו  ענף  באותו  כולנו   – הפנימיות 
לזה; המתקפה הבאה יכולה להיות גם על הצפון".

החרגת סעיף טרור
מה אתה שומע מהלקוחות שלך?

"ציבור הלקוחות רואה בסוכני הביטוח את הכתובת 
הראשונה בזמן פגיעה; חוץ מאמפתיה והכוונה למס 

כולי  לצערנו.  יותר,  לעשות  מה  לנו  אין  רכוש, 
רק  אבל  מהר,  שיותר  כמה  להם  שישלמו  תקווה 
הבוקר נודע לי משני לקוחות שביתו של אחד מהם 
נפגע והשני רכבו נפגע עוד ביומיים הראשונים של 

המבצע, שטרם הגיעו אליהם ממס רכוש.
ביטוח  חברות  שיש  זה  אותנו  מכעיס  שעוד  "מה 
סעיף  דירה/רכב מחריגות את  ביטוח  חידוש  שבעת 
נזקי טרור, למרות שהפוליסה הקיימת של המבוטח 
כוללת אותה. במקרים אחרים, יש חברות שמייקרות 
בלשכה  האלמנטרית  הוועדה  שניים.  פי  זה  סעיף 
פוליסה  ברכישת  מדובר  לא  בנושא.  לפעול  חייבת 
לא  זה  קיימת,  פוליסה  מחדשים  אם  אבל   – חדשה 

הוגן".
סוגיה נוספת: עד לרגע זה המדינה לא הכריזה 
במבצע  שהיה  כמו  מלחמה,  כמצב  המצב  על 
של  בהגדרה  נוספים.  ובסבבים  למשל  איתן  צוק 
על  המעסיקים  את  מפצה  המדינה  מלחמה  מצב 
שכר העובדים שלא מגיעים לעבודה. "המשרדים 
שלנו סגורים, העובדים והעובדות לא מגיעים, כי 
חייבים להישאר עם הילדים בבית. בשלב זה אנחנו 
משלמים להם את מלוא המשכורת מבלי שמישהו 
צנחו  שהמכירות  בשעה  כך,  על  אותנו  יפצה 

משמעותית".
מה אתה יכול לומר לסוכנים ולסוכנות בלשכה, 

לסיכום המצב?
"כולי תקווה שנראה בקרוב את הערבות ההדדית 
הדרום  סוכני  לבין  הצפון/המרכז  סוכני  בין 
מתועלת גם לטובת הלשכה שלנו. כולנו משפחה 

אחת ואין מקום למלחמות פנימיות בימים אלה".

כיפת ברזל באשקלון. מימין: אבי שבי ׀ צילום : shutterstock, צ'אפלין סטודיו
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סו"ב קובי צרפתי: "החרגת סעיף נזקי טרור 
בחידוש פוליסות כיום – אינה מקובלת"

< רונית מורגנשטרן

 ארגון ה־MDRT העולמי: "ישראל במקום 
"OECDהשני ברגולציה בקרב 35 מדינות ה־

 בתוך עשור הפכה ישראל מבעלת רגולציה לא משמעותית למדינה עתירת רגולציה ‰ בועז בראל, חבר
MDRT ישראל: "במדינות רבות בעולם ניכרת מגמה גוברת של התערבות רגולטורית" < רונית מורגנשטרן

הדרום ע מאזור  סוכנים  דיווחי  רקע  ל 
הביטוח  מחברות  חלק  כי  והשפלה 
בעת  טרור  נזקי  סעיף  את  הורידו 
בפוליסות  )מדובר  קיימות  פוליסות  חידושי 
רכוש(  רכב  ופוליסות  ותכולה,  מבנה  דירה, 
פועלת הוועדה האלמנטרית בראשות סו"ב קובי 

צרפתי מול החברות.
"אני מקבל את העובדה שבעת רכישת פוליסה 
נזקי  חדשה החברה מורידה את הסעיף המכסה 
טרור, כי אפשר לבטח נגד שריפה, למשל, בניין 

בוער; אבל, בחידוש פוליסה קיימת? לא מקובל 
זה  כיסוי  בעבר  להם  שהיה  לקוחות  עלינו. 
חייבים לקבל אותו כשהם מחדשים את הפוליסה 

באותה חברה", אומר צרפתי.
עוד הוא מדגיש : "החברות לא יכולות להרע 
על  פוליסה.  חידוש  בעת  ללקוח  התנאים  את 
ייקור  של  גם  כאלו,  במקרים  שנתקלו  סוכנים 
הסעיף, לפנות לוועדה האלמנטרית ולציין את 
שם החברה ואת מספר הפוליסה. אטפל אישית 

בכל תלונה".

ארגון ה של  הבינלאומי  היוקרתי  מגזין 
 ,"Round The table"  ,MDRTה־
שיצא לאור לפני ימים ספורים בארה״ב, 
הדיס־ "הרגולציה  לנושא  מרכזית  כתבה  הקדיש 

פרופורציונלית בישראל".
הכתבה מדגישה כבר בפתיח כי דיס־פרופורציה 
זו באה לידי ביטוי ביתר שאת בכך שעם כניסתה 
של ישראל כחברה ל־OECD בשנת 2010, חוות 
הדעת הראשונית כלפיה הייתה של מדינה בעלת 
העשורים  בשלושת  משמעותית״  ״דה־רגולציה 
האחרונים שקדמו. ואולם, כמעט עשור לאחר מכן 
דורגה  והיא  עצום  מהפך שלילי  חל   2018 בשנת 
כמדינה   OECD מדינות  35 מקרב  השני  במקום 
עתירת רגולציה עם חסמים משמעותיים בתחומי 

המסחר וההשקעה.
 MDRT הנהלת  חבר  בראל,  בועז  סו"ב 
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  וחבר   )MCC( ישראל 
בהרחבה לכתבה  הביטוח התראיין  סוכני  בלשכת 
 "Regulations On The Rise" שכותרתה 
ואומר כי ״הכתבה מתייחסת למתודות באמצעותן 
הפיננסים  והמתכננים  הסוכנים  מתמודדים 
החל  בענף,  התכופים  האיומים  עם  בישראל 
באיומים  עובר  האנומלי,  הרגולטורי  מהעומס 
בפניות  וכלה  האינטרנטי  במרחב  הישירים 
של  הישירים  המוקדנים  של  האופורטוניסטיות 

חברות הביטוח, תוך זריעת דיסאינפורמציה ומצג 
שווא".

סו"ב יוסי מנור יו״ר MDRT אירופה ואוקיאניה, 
מרואיין אף הוא בכתבה.

"מעיבה על פעילות השווקים"
גוברת  בתחרות  לטפל  הדרך  כי  מסביר  מנור 
במסגרת  ללקוחות  ומרוכז  מקיף  שירות  הנה  זו 
ואישית  one stop shop תוך היכרות מעמיקה 

עם הצרכים הייחודיים של כל לקוח ולקוח ובכך 
לתת להם תחושה שיש על מי לסמוך. לתפיסתו 
אנשי המקצוע שיגלו גמישות ישרדו ויפתחו כושר 
עצמם  למצוא  עלולים  שהאחרים  בעוד  תחרותי 

מחוץ למרוץ.
ישראל  "מדינת  כי  בדבריו  ציין  בראל  סו"ב 
הגלובלית  הרגולטורית  למגמה  אספקלריה  הנה 
צפון  במדינות  גם  האחרונות  בשנים  במסגרתה 
של  גוברת  מגמה  ניכרת  ואירופה  אמריקה 
פעולות  על  המעיבה  רגולטורית  התערבות 

המשווקים והמתכננים הפיננסים. 
בכוחה  אוצרת  הרשות  בישראל  זאת,  עם  "יחד 
כוח מופרז הפועל בעליל ולא אחת בניגוד לרצון 
הדרג הפוליטי, תוך עקיפה בוטה של חברי ועדת 

הכספים".
יש  לאחרונה  כי  בראיון  מדגיש  בראל 
גורמים  מצד  וגוברת  הולכת  פראית  מתקפה 
אופורטוניסטים, נטולי רישיון ואתיקה, הן במדיה 
שווא  מצג  הלקוחות  בפני  המציגים  בטלפון,  והן 
לכאורה  המעבר  כדאיות  בדבר  ודיסאינפורמציה 
לתכניות החדשות, תוך ביטול התכניות הקיימות 
וגרימת נזק בלתי חוזר: "יש להתמודד עם סוגיה זו 
בפנייה אפריורית ללקוחות, תוך הדגשת הנזקים 
בהיענות  גלומים  להיות  שעלולים  העצומים 

לפניות אלו", הוא אומר.

תקרת הפיצוי בשקלים עבור תכולת בית שנפגע מטיל

צרפתי ׀ צילום: באדיבות המצולם

בראל ׀ צילום: לארי ברנד
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 מבצע גביית החובות בלשכה: כ־400 אלף 
שקל ייגבו עד סוף השבוע

סו"ב אודי אביטל: "רבים מהסוכנים כלל לא ידעו על חובם; היו כשלים טכניים רבי שנים. 
רוב הסוכנות והסוכנים החייבים נענים לשלם ברצון" < רונית מורגנשטרן

"
נגבה מסוכנים  אני מאמין שעד סוף השבוע 
חייבים כ־400 אלף שקל. מאז ישיבת יושבי 
יותר  קצת  לפני  והסניפים  המחוזות  ראש 
את  שילמו  כבר  וסוכנים  סוכנות  כ־250  משבוע, 

חובם, שהסתכם בכ־270 אלף שקל".
תל  מחוז  יו"ר  אביטל,  אודי  סו"ב  מעדכן  כך 
מבצע  של  כפרויקטור  המשמש  והמרכז,  אביב 
חבר.  דמי  לה  החייבים  הלשכה  מסוכני  הגבייה 

החוב המצטבר מסתכם ביותר מ־2 מיליון שקל.
והמחוזות  הסניפים  יו"ר  את  משבח  אביטל 
שנרתמו לסייע בגבייה ומרימים אישית טלפונים 
עובדות  את  גם  לשבח  רוצה  "אני  לחייבים: 
המבצע  בראש  העומדת  שרעבי,  רחל  הלשכה 
להדגיש,  מבקש  אני  קסוס.  דיאנה  ואת  לצידי, 
כי במקרים רבים מדובר על כשלים טכניים רבי 
לא  האחרונות  בשנים  הלשכה  הנהגת  כי  שנים, 
על  העולה  ככל  עשה  אחד  וכל  בנושא  טיפלה 
שחלקם  גילינו  לסוכנים,  כשפנינו  לראיה,  רוחו. 
כלל לא ידעו שהם חייבים כסף; מדובר בסוכנים, 
חלקם בכירים מאוד, שהייתה להם הוראת תשלום, 

ולא הוראת קבע בכרטיס אשראי, והם לא שמו לב 
בכלל שלא ירדו להם 105 שקל בחודש ללשכה; 

או  האשראי  בכרטיסי  שינויים  היו  אחרים  אצל 
במספר חשבון הבנק. לא היה מעקב על תשלומי 
החברים לביטוח אחריות מקצועית כי אין כשלים 
כאלה, נציג איילון מוודא את קבלת התשלומים 

מכל סוכן בכל חודש".

"גריעת סוכנים מינורית"
להקל  שמבקשים  סוכנים  יש  אביטל,  לדברי 
משבר  בשל  קשה  שנה  עברו  מהם  רבים  עליהם, 
לכך;  שזקוק  מי  לכל  מסייעים  "אנחנו  הקורונה: 
בודקים כל מקרה לגופו תוך השתדלות גדולה מאוד 

ללכת לקראת סוכן שמתקשה לשלם", הוא מציין.
לתום  שעד  מאמין  הוא  כי  אביטל  אומר  עוד 
חברי   4,000 יהיו  הבא,  בשבוע  הגבייה  מבצע 
לשכה משלמים, וגריעת סוכנים מחברות בלשכה 
תהיה מינורית: "לכל מי שעשה רעש סביב נושא 
לו שרוב  ולומר  אותו  להרגיע  יכול  אני  הגבייה, 
זאת  לשכה.  חברי  יישארו  החייבים  הסוכנים 
ישלמו  וגם  חברים  שיהיו  אבל  שלנו,  המטרה 

לטובת פעילות הלשכה".  

אודי אביטל ׀ צילום : גיא קרן
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אחרי וואלה – שת"פ של מגדל עם רמי לוי 
בעסקי הביטוח 

מגדל הצהירה על הקמת פעילויות ביטוח חדשות עם מועדוני לקוחות או פלטפורמות 
צרכניות רחבות במטרה לגוון את ערוצי ההפצה של החברה < רונית מורגנשטרן
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יתוף פעולה של מגדל ביטוח ש
שיווק השקמה  לוי  רמי  עם 
במסגרתו,  לדרך.  יוצא 
תוקם סוכנות ביטוח ייעודית אשר תהיה 
בבעלות המלאה של רמי לוי, ותשרת את 

לקוחותיה בתחומי ביטוח שונים.
תספק  מגדל  החברות,  דיווחי  פי  על 
לרמי לוי שירותי ייעוץ ותמיכה בהקמת 
מסוכנויות  אחת  באמצעות  הסוכנות 
הסוכנות  מגדל.  שבבעלות  הביטוח 
שירותי  תספק  מגדל  של  המתפעלת 
הנדרשים  וכוללים  מלאים  תפעול 
להפעלת סוכנות הביטוח ותעניק תנאים 
החדשה.  הסוכנות  למבוטחי  תחרותיים 
דיגיטלי  ארנק  לאחרונה  השיק  לוי  רמי 

באמצעות  לשלם  שיכולים  הרשת,  ללקוחות 
אפליקציה, וכנראה שגם פעילות הביטוח תשתלב 
בתשתית הדיגיטלית שלה, למרות שלא דווח על 

כך רשמית. 
עם  מגדל  של  ההפצה  מנגנוני  בהרחבת  מדובר 
כך  על  שהצהירה  כפי  לקוחות,  עתירי  גופים 
לפני כחודש, אז חתמה על הסכם דומה עם חברת 
וואלה על  "וואלה". בחודש שעבר הודיעה קבוצת 
כניסתה לתחום הביטוח והקמת סוכנות בשם וואלה 
ביטוח. על פי הודעת הקבוצה ומגדל ביטוח "וואלה 
פי התוכנית,  בחרה במגדל להקמת הפעילות. על 
מוצרי ביטוח שונים של חברת מגדל ישווקו על ידי 
וואלה, בהיקף מכירות שנתי של כ־40 מיליון שקל. 

אונליין  דיגיטלי,  פעילות המכירה תתבצע באופן 
המכירות  מוקד  ובאמצעות  וואלה  ממותג  באתר 
כן,  כמו  מגדל'.  'קול  ביטוח,  מגדל  של  הטלפוני 
התקשורת  אמצעי  בכל  ישווקו  הביטוח  מוצרי 
ואפליקציית  אתר  בהם  וואלה,  קבוצת  שבבעלות 
וואלה, אפליקציית חמ"ל, תחנות הרדיו 99 ו־103 
FM, העיתון מעריב וערוצי הספורט של צ'רלטון, 

בתקציב שנתי מוערך של כ־15 מיליון שקל".

גיוון מנגנוני ההפצה
אז גם נמסר ממגדל באמצעות תומר רובינשטיין, 
ביטוח:  במגדל  וחדשנות  דיגיטל  שיווק,  סמנכ"ל 
"אנו מודים לוואלה על הבחירה בנו, לאחר תהליך 
הצעותיהן  נבחנו  ובמהלכו  חודשים  מספר  שארך 

של מספר חברות גדולות ומובילות בענף. 
משמעותי  דרך  ציון  מהווה  זו  פעילות 
של  יישום  ומהווה  ביטוח  מגדל  עבור 
בהן הקמה  תכניות העבודה של החברה, 
של פעילויות ביטוח חדשות עם מועדוני 
לקוחות או פלטפורמות צרכניות רחבות 
של  ההפצה  ערוצי  את  לגוון  במטרה 
החברה. אנו בטוחים כי הצעות הערך של 
'וואלה ביטוח' יביאו בשורה משמעותית 

לצרכנים".
לגבי השת"פ עם רמי לוי נמסר עוד כי 
להקמת הסוכנות נדרש בין היתר אישור 
פרטים  עדיין  ויש  ההון,  שוק  רשות  של 

נוספים שטרם נסגרו בין שתי החברות.
הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  מ"מ 
הביטוח  חברות  "לצערי,  אנגלמן:  יוסי  סו"ב 
נדון  זה  אבל  סוכן,  עוקפי  מסלולים  מפתחות 
לכישלון!. הן מתייחסות ללקוחות כחסרי הבנה 

בלשון המעטה וזה יחזור אליהן כבומרנג. 
ישים  ולא  מקצוע  באיש  מבטחו  שם  "הלקוח 
שעסוקו  מי  בידי  ורכושו  בריאותו  עתידו,  את 
שירקן  דומה?  הדבר  למה  בשקל.  עוף  מכירת 
וברור  פסיכולוגי,  או  משפטי  ייעוץ  ייתן 
זאת. יקנה  לא  ולכן  זאת  מבין   שהציבור 
בסופו של יום הלקוח יחזור לאיש אמונו - סוכן 
הביטוח שמכיר את רזי התחום ושפועל עבורו 
בנאמנות ולאורך זמן ובונה לו חליפת מיגונים 

ההולמת את צרכיו".

יוסי אנגלמן ורמילוי 

בתאריך ה- 17.6.2021 יערוך משרד קן דרור הראל 
יום עיון שכולו רגולציה הגנת הפרטיות אבטחת מידע 

ומגמות עתידיות  בשיתוף עם 
מר יואב גפני (המשנה לממונה על שוק ההון לשעבר)

סוכני ביטוח ,בעלי סוכנויות ,וסוכנויות הסדר  - שמרו מועד זה ביומנכם 

פרטים נוספים בקרוב.....

save the date

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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השקעה מנצח 

 בהמשך לפגישת העבודה המוצלחת: הרשות 
והלשכה מקימות צוותי עבודה משותפים

< רונית מורגנשטרן

לפני ב שנערכה  לישיבה  המשך 
הלשכה  הנהגת  בין  כשבועיים 
ביטוח  ההון,  שוק  על  לממונה 
וחיסכון וסגניו הבכירים, הוחל בהקמת צוותי 

עבודה לדיונים משותפים.
היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  לדברי 
הפגישה  "בעקבות  הלשכה,  של  המשפטי 
ברקת  משה  ד"ר  הממונה  עם  בלשכה 
ההליך  להתנעת  הממונה  לפניית  ובהמשך 
עם ישיבות עבודה מסודרות, הלשכה פועלת 
הועדות  בראשות  עבודה  צוותי  למנות 
העבודה  ישיבות  לשם  השונות  המקצועיות 

שיקבעו בימים הקרובים.
"הנושאים עליהם ידונו צוותי העבודה הם: 
הסוכן האובייקטיבי, אופן תפקודו של הסוכן, 
המבוטחים/ ציבור  למול  מעמדו  הסדרת 

יועצים/חברות הביטוח וכיוצ"ב".

בהנהגת הלשכה סירבו לפרט לגבי דרישות 
הלשכה  נשיא  מ"מ  הרשות.  מול  הלשכה 
מכאלה  "שלהבדיל  מסר  אנגלמן  יוסי  סו"ב 
שהיו מחפשים להציג כותרות, הוועד המנהל 

שקטה  רצינית,  בעבודה  מאמין  ברשותי 
ומתחת לרדאר, תוך חתירה לשמירת פרנסתו 
ניידע   - תוצאות  כשיהיו  הסוכן.  ועתידו של 

את ציבור הסוכנים".

יוסי אנגלמן, משה ברקת ועדי בן אברהם ׀ צילומים: באדיבות המצולם, אוראל כהן וגיא קרן



ודאו שהלקוחות שלכם יודעים
איפה הפנסיה שלהם

דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב-5 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*

*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית ברוטו 
מצטברת לתקופה שמיום 1.4.2016 ועד ליום 31.3.2021 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל 
עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה זו. אין באמור 
תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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לקראת ההשקה בסוף השנה – הבנק 
הדיגיטלי יוצא לגיוס של 100 מיליון דולר

הבנק, שבשליטת המיליארדר אמנון שעשוע, ינסה לגייס את הסכום ממשקיעים זרים לפי שווי של מאות 
מיליוני דולרים ‰ שעשוע יישאר בעל השליטה בבנק שצפוי להפתח בינואר 2022 < מערכת "ביטוח ופיננסים"

בנק הדיגיטלי שבשליטת המיליארדר ה
אמנון שעשוע עושה צעד נוסף בדרך 
ומנסה   2022 בינואר  שצפויה  להשקה 
לגייס 100 מיליון דולר ממשקיעים זרים, לפי 

שווי שוק של מאות מיליוני דולרים.
הסכום אמור לשמש את הבנק לכיסוי עלויות 
ההקמה וכן עבור בסיס הון שיאפשר לבנק לעמוד 
נכסי  בין  היחס  בינהן  הרגולטוריות,  בדרישות 
הלוואות,  כמו  סיכון,  ההון  לנכסי  העצמי  ההון 
למשל. את הגיוס מלווה בנק ההשקעות אדמונד 
השליטה  בעל  שישאר  שעשוע,  רוטשילד.  דה 

בבנק, השקיע בהקמה 65 מיליון דולר.
של  צמוד  פיקוח  תחת  שנמצא  הבנק, 

ליתר  בדומה  הבנקים  על  הפיקוח 
השירותים  כל  את  יציע  הבנקים, 
במערכת  היום  הקיימים  הבנקאיים 
אישי,  חשבון  זה  ובכלל  הבנקאית 
פיקדונות,  הלוואות,  זוגי,  חשבון 

כרטיסי אשראי, ניירות ערך, ערבויות, 
יוצעו  משכנתאות  ומט"ח.  קבע  הוראות 

בהמשך.  
הבנק חתם על הסכם הנפקה ותפעול 
של כרטיסי האשראי שלו עם קבוצת 
הצטרף  האחרון  בדצמבר  ישראכרט. 
הבנק כחבר בבורסה לני"ע והוא יציע 
בניירות  למסחר  חדשנית  פלטפורמה 
המובילות  ובבורסות  בת"א  בבורסה  ערך 

בארה"ב במחירים תחרותיים תחת מעטפת של 
בנק מפוקח.

הבנק יפעל ללא סניפים, באמצעות שילוב של 
טכנולוגיה ובנקאים אנושיים שיעניקו שירותים 
מסביב לשעון )באמצעות צ'אט ומוקד טלפוני(. 
מותאמת  שירות  חווית  לייצר  במטרה  זאת, 
ארוכות  דקות  להמתין  בלי  לקוח,  לכל  אישית 
על הקו או לחפש חניה לפגישה בסניף. תהליך 
ללא  לחלוטין,  דיגיטלי  יהיה  החשבון  פתיחת 
צורך בנציג אנושי ועם אישור מיידי של מסגרת 

אשראי. 
פרופ' אמנון שעשוע, מייסד הבנק הדיגיטלי: 
עכשיו  כאן,  כבר  המלאכותית  הבינה  "מהפכת 
צמאה  הבנקאית  המערכת  לבנקאות.  מגיעה  היא 
השמרים  על  שקפאה  אחרי  וחדשנות  לתחרות 
מתוך  להגיע  יכולה  לא  הבשורה  רבות.  שנים 
משקולת  גבה  על  הסוחבת  המסורתית  המערכת 
דרך  פורצת  טכנולוגיה  בנינו  עלויות.  של  כבדה 
כדי  הגלובלי  בשוק  גם  אותה  להטמיע  במטרה 

לבנות את הבנקאות מחדש, לטובת הלקוחות". שעשוע

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

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

לחץ כאן לטופס הזמנה

בעקבות ההצלחה של שנה שעברה, 
גם השנה חברת תשר מציגה מגוון חדש של יומנים איכותיים

בשלל מידות וצבעים

לפרטים נוספים נא לפנות לעדי adi@tesher.co.il או בטלפון 09-9538300 לפרטים נוספים נא לפנות לעדי adi@tesher.co.il או בטלפון 09-9538300 

https://secure.cardcom.solutions/e/xi3X%0D
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 נהגת רכב שכור גרמה לתאונה – 
חברת ההשכרה מתנערת מאחריות

 מעסיק לא דיווח לחברת השכרת כלי רכב על כך שעובדת חדשה צפויה לנהוג ברכב השכור ‰ 
מי אחראי לנזקים שגרמה העובדת? < עו״ד עדי בן אברהם

במסגרתה ה דרכים  בתאונת  עוסק  מקרה 
נגרם נזק לרכב התובע כאשר רכב אחר 
של  האחורי־שמאלי  בחלק  ופגע  הגיע 
רכבו. הוא הגיש תביעה כנגד נהגת הרכב הפוגע, 
חברת  וכנגד  הרכב(,  )שוכר  שלה  המעסיק  כנגד 
לתאונה,  אחריותה  את  אישרה  הנהגת  ההשכרה. 
בטענה שלא הבחינה ברכב התובע. היא גם ציינה 
בגין  עצמית  השתתפות  ממנה  ניכה  המעסיק  כי 

התאונה, ומשכך האחריות היא שלו בלבד.
על  הפיצוי  את  להשית  יש  כי  ציין  המעסיק 

הנהגת כמי שגרמה לנזק, וכן טען 
כי חברת ההשכרה אחראית לפצות 
השיבה  ההשכרה  חברת  הנזק.  על 
ברכב  ההשכרה:  חוזה  פי  על  כי 
רשאים לנהוג רק הנהגים הנקובים 
)שני השותפים בעסק(, ולא מותרת 
אין  משכך,  נהג.  כל  של  נהיגה 
בהן  בנסיבות  לאירוע  נזיקי  כיסוי 
על  היא  האחריות  כי  מחלוקת  אין 
שאינה  המושכר,  ברכב  הנוהגת 
חוזה  פי  על  בו  לנהוג  רשאית 

ההשכרה. 
המעסיק טען כי בעת ששכר את 
על  להגבלה  מודע  היה  לא  הרכב 
חברת  על  ולכן  המורשים,  הנהגים 
הנזק,  בתשלום  לשאת  ההשכרה 
בדומה לחברת ביטוח. הוא אף טען 

כי יש מקום להחיל במקרה זה את הלכת סלוצקי 
והלכת פיקאלי.

מגבלת נהגים
כי  ישב לדון בתובענה קבע  בית המשפט אשר 
הפוגעת  הנהגת  שליחויות,  של  עסק  על  מדובר 
הועסקה כשליחה והרכב הועמד לשירותה לצורך 
הפעילות העסקית. לכן במקרה דנן, על פי פקודת 
הנזק  על  אחראי  במעסיק  לראות  יש  הנזיקין, 

שנגרם.
חוזה  ואין  הואיל  המשפט,  בית  מוסיף  ככלל, 
בהם  במקרים  הפיצוי  שאלת  הוסדרה  בו  עבודה 
נגרם נזק על ידי העובדת, הרי כמדיניות שיפוטית 
יש להטיל את מלוא הפיצוי על המעסיק. קל וחומר, 
ניכה מהעובדת את  יפים כאשר המעסיק  הדברים 
דמי ההשתתפות העצמית ואין מקום לחייבה מעבר 
לאותה 'השתתפות עצמית' שהמעסיק מצא לנכון 

לנכות ממנה ויש לחייב את המעסיק בגובה הנזק.
בית  מציין  ההשכרה  חברת  אחריות  לעניין 
על  הארצי  המפקח  נוהל  פי  על  כי  המשפט 
ביטוח  לערוך  השכרה  חברת  רשאית  התעבורה 

לפיצוי  הסיכונים  את  עצמה  על  ולקחת  עצמי 
נזקים רכושיים של צד שלישי. משכך, דוחה בית 
על  חובה  חלה  כי  המעסיק  טענת  את  המשפט 

חברת ההשכרה לערוך ביטוח אצל חברת ביטוח.
בית המשפט אף מדגיש כי חברת ההשכרה לא 
הכחישה את חובתה להקנות לשוכריה כיסוי, אך 
ההשכרה,  בחוזה  לסייגים  בהתאם  דנן,  במקרה 
היתה מותרת נהיגתם של הנהגים הנקובים ולא אף 
להוראות  כפוף  לנזקים  הכיסוי  נהג אחר. משכך, 
חוזה ההשכרה, ולטענת חברת ההשכרה, הוא אינו 

מכסה נהגת שנהיגתה לא אושרה בחוזה ההשכרה.  
מגבלת  לו  הוסברה  לא  כי  הסביר  המעסיק 
חשב  הוא  ומשכך  ברכב  לנהוג  הרשאים  הנהגים 
כי העובדת שדומה לו בגיל ובוותק נהיגה רשאית 
לנהוג ברכב, וממילא אין תנאים מוקדמים לכיסוי 
הסיכון  את  מגבירה  לא  העובדת  ונהיגת  הביטוח 

בנהיגה.  
בעמוד  כי  קבע  בחוזה  עיין  אשר  המשפט  בית 

הראשון לחוזה נרשם כי "המורשה" הינו אך ורק 
הנהג הרשום על גבי חוזה ההשכרה, ושם נרשמו 
ובאותה עת  שני העובדים היחידים בעסק הואיל 
כאשר  מכן,  לאחר  בעסק.  הועסקה  טרם  העובדת 
היא הצטרפה לעסק, לא צירפה המעסיק להסכם 
ההשכרה, שכן הוא סבר שאין צורך בכך, ולכן כך 

גם נרשם בטופס האירוע.

בתום לב 
בית המשפט קובע כי המעסיק לא הודיע לחברת 
ההשכרה על הצורך בהוספת נהגת 
נוספת לחוזה השכרה, אך לא מתוך 
היותר  לכל  אלא  מרמה  כוונת 
כי  סברו  שהם  מאחר  טעות,  מתוך 
הם רשאים לאפשר לעובדת לנהוג 
המתאים  בגיל  שהיא  מאחר  ברכב 

ובעלת ותק נהיגה מתאים.
חברת  נציג  עדות  פי  על 
הנוספת  הנהגת  הוספת  ההשכרה, 
לחוזה השכרה לא היה כרוך בעלות 
כספית  בעלות  או  נוספת  כספית 
בחברת  הקיימת  המגבלה  שולית. 
שכן  הנהגים,  בגיל  היא  ההשכרה 
החברת השכרה לא מאשרת נהגים 
על  מדובר  וכאן   ,24 לגיל  מתחת 
נהיגה  ותק  עם  שהינה  העובדת 
של מספר שנים. משכך קובע בית 
המשפט כי נהיגתה של העובדת לא מהווה החמרת 
על  בכלל  השפיעה  אם  וספק  הביטוחי  הסיכון 

סיכוני חברת ההשכרה כ"מבטחת".
בית המשפט מוסיף כי עיון בפסיקת בית המשפט 
העליון מלמדת כי מגמת המשטר הביטוחי שמתווה 
"גישת המידתיות בתגמולי ביטוח"  הפסיקה היא 
כל עוד לא הוכח כי התנהלותו של המבוטח עולה 
כי  המשפט  בית  מוסיף  עוד  מרמה.  כוונת  לכדי 
האמור  את  לראות  יש  כי  קובעת  פיקאלי  הלכת 
כהחמרת סיכון באופן שמזכה בפיצוי יחסי. על פי 
הרי שהוספת  ההשכרה  חברת  נציג  של  העדויות 
בחוזה  תשלום  לתוספת  מוביל  היה  לא  העובדת 
ההשכרה ומשכך אין משמעות לפיצוי היחסי ואין 

מקום להפחתה של הכיסוי הנזיקי.
המעסיק  את  המשפט  בית  מחייב  יוצא  כפועל 
שנגרמו  הנזקים  את  לשלם  ההשכרה  חברת  ואת 
לו ודוחה את התביעה כנגד העובדת. בשלב זה לא 

ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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shutterstock :הוספת הנהגת לחוזה השכרה לא היה כרוך בעלות כספית נוספת | צילום

בית המשפט מוסיף כי עיון 
בפסיקת בית המשפט העליון 

מלמדת כי מגמת המשטר 
הביטוחי שמתווה הפסיקה 

היא "גישת המידתיות בתגמולי 
ביטוח" כל עוד לא הוכח כי 
התנהלותו של המבוטח עולה 

לכדי כוונת מרמה
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אירוע היברידי
היכל התרבות חבל מודיעין 

קרית שדה התעופה

ועידת הסוכנים והיועצים ה-13

 פאנלנ    

יום לפני הבחירות:
מה המנדט לנשיאות הזמנית?

 משתתפיםנ    

כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

 ישראל אליוביץ, 
מועמד לנשיאות הזמנית

עוזי ארגמן, מועמד לנשיאות הזמנית

מיכה אדוני, מועמד לנשיאות הזמנית

 פאנלנ    

מערך ההפצה:
אתגרים מול הזדמנויות

 משתתפיםנ    

דורון הורנפלד, בעלים של 
פרמיום סוכנות לביטוח

 אורי אומיד, מנכ"ל שלמה 
חברה ביטוח

עומר דגני, סמנכ"ל שיווק 
ומכירות ילין לפידות

 איתי ברדה, יו"ר קוואליטי – 
בית סוכן מקבוצת הפניקס

 MDRT יוסי מנור, יו"ר מטה
אירופה ואוקיאנה, נשיא לשכת 

סוכני ביטוח לשעבר

זיו ורטהיימר, סמנכ"ל, מנהל 
חטיבת הפיננסים, הכשרה חברה 

לביטוח

 פאנלנ    

סוכני הדור הבא:
מהקליטה ועד הפרודוקציה

 משתתפיםנ    

יובל פנקס, מרצה, מאמן ויועץ 
מקצועי לסוכנויות ביטוח

חיים אילוביץ, משנה למנכ"ל יונט

טל דן, מנכ"ל ISSUE, יועצת 
ארגונית לסוכנויות ביטוח, מרצה 

ומלווה לפיתוח עסקי

עדי בלום, סוכנת דור המשך

סתיו כהן, סוכן ביטוח, קוואליטי

 אלירן נביזדה, סוכן ביטוח, 
More Value מנכ"ל משותף

מספר המקומות באירוע הפיזי מוגבל בהתאם לתקנות | ההשתתפות באירוע הפיזי מותנית באישור המארגנים | הכנס הדיגיטלי פתוח לכולם
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https://vasui-13.adif-knasim.co.il/sign-up


| 20 במאי 122021  02  02  02  02  02 

לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח 
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים 

עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם 
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור , כולל אפשרות 

לשותפות עתידית. israel@di-ins.co.il נייד - 
0544260833

קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים 
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים, פגישות 

מתואמות והכשרה. לתיאום פגישה לא מחייבת עם 
gabin@barak-fin.com 0522759119  :גבי

לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית 
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות, עסקים, 

למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול, שעות 
גמישות. עבודה באווירה נעימה ומקצועית, דרישות 
: יחסי אנוש טובים ורצון להצליח, מוטיבציה גבוהה 

 וראש גדול יתרון, קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM  

 gil@beyahad-ins.com 
נייד 052-4526944 משה נייד 052-7703399 גיל

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. 
 סודיות מובטחת. קו"ח לשלוח למייל

shahr35@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
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

שכירות משנה
להשכרה 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח תקוה. החדרים 

מרוהטים, בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה 
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת. העלות הנדרשת כולל 
חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועוד: 4,000 ש"ח + מע"מ. 

לפרטים, שמוליק: 054-4946290

להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין 
מגורים.  גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ 

ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר 
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו 

ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את 
הפתרון הכי מתאים עבורכם. ביחד סוכנות לביטוח 

מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו 

גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים 
קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי 

פעולה שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים 
שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים 
בדבר וזה בדוק( שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו 

רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת 
החלטה מושכלת. ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד נייד 

 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 gil@beyahad-ins.com

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

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות 
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

שלטונות המס האמריקאים 
קונסים חברות ביטוח זרות

דירוג פורבס: חברות הביטוח 
הגדולות בעולם

ביטוח ש חברות  נגד  פועלים  האמריקאים  המס  לטונות 
זרות וקונסים אותן במיליוני דולרים. הפעילות מזכירה 
את המבצע שניהלו רשויות המס האמריקאיות נגד בנקים זרים 
הפועלים בארה”ב, כולל שלוחות של בנקים ישראליים, שהפרו 
חוקי המס. הבנקים חויבו בבתי משפט, ובהסדרים שנעשו עימם, 

לשלם קנסות של מיליוני דולרים לרשויות המס בארה”ב.
כך, ניהלו הרשויות חקירות גם נגד חברת הביטוח השוויצרית 
אמריקאים  לאזרחים  בסיוע  שנאשמת  לייף”  “סוויס  הגדולה 
מס  חשבונות  באמצעות  נעשה  הדבר  מס.  מתשלומי  לחמוק 
באזורי אוף־שור. זאת לאחר שבנקים שוויצריים הפסיקו לאפשר 

לאזרחים אמריקאים לנהל חשבונות בנק.
חברת הביטוח השוויצרית נקנסה בסכום של 77 מיליון דולר 
בין  שנעשה  הסדר  במסגרת  האמריקאי.  האוצר  משרד  ידי  על 
שהודתה  לאחר  האמריקאים,  המס  לשלטונות  הביטוח  חברת 
שסייעה לאזרחים אמריקאים להתחמק מהצהרת הון ותשלומים 
מיליארד   1.4 של  בסכום  ביטוח  פוליסות  הנפקת  באמצעות 
בניו־יורק.  המשפט  לבית  שהוגשו  התביעה  מסמכי  לפי  דולר, 
המבטחת השוויצרית התחייבה לשתף פעולה עם רשויות המס 
הון  מהצהרת  שהתחמקו  האמריקאים  האזרחים  את  לאתר  כדי 

ומתשלומי מס כנדרש.

שתעשיית ל מתברר  העולם,  בכלכלות  פגעה  הקורונה  שמגפת  מרות 
התיירות  לתעשיות  בהשוואה  זאת  נפגעה.  ולא  כמעט  הביטוח 

והמלונאות, למשל.
מגזין פורבס פרסם לאחרונה את דירוג 2,000 החברות הגדולות בעולם 
הקפיץ  וזה  בשנה שחלפה  ברווחיות  שיפור  חל  הדירוג  לפי   .2020 לשנת 
בדירוג  הגדולות בעולם.  בדירוג החברות  הדירוג של חברות הביטוח  את 

נכללות 113 חברות ביטוח, כ־5% מהחברות בדירוג.
חברת הביטוח הגדולה ביותר היא החברה הסינית PING AN עם הכנסות 
של 169 מיליארד דולר ורווח של 20.7 מיליארד דולר. אחריה חברת ביטוחי 
 262 של  הכנסות  עם   UNITED HEALTH האמריקאית וחיים  בריאות 
מיליארד דולר ורווחים של 16.8 מיליארד דולר. חברת הביטוח השלישית 
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ענקית הביטוח 
הסינית תפסה 

את המקום 
הראשון בדירוג
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