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על גב הסוכנים

לאחרונה מתגברת תופעת המכירה הישירה של חברות הביטוח ,כשהן מציעות "מוצרים
חדשים" כדי לעקוף הסכמים קיימים עם סוכנים או הנחות משמעותיות  ‰יו"ר הוועדות
בלשכה מציירים תמונה עגומה ודורשים מהחברות – "תנאים זהים עם עמלה מלאה" > עמ' 2

שיוויון הזדמנויות

אחד על אחד

ממשיכים להתמקצע

לראשונה" :ענבל" תאפשר
למוסכים כלליים לתחזק את רכבי
המדינה > עמ' 7

סו"ב תדהר סאטובי בראיון מיוחד
עם דר' אריה ליבוביץ על העברה
בינדורית > עמ' 17

יותר מ־ 100סוכנות וסוכנים
בהשתלמות ראשונה בשיתוף
 BDOבמחוז חיפה והצפון > עמ' 4
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"תחרות לא הוגנת ולא הגונה"

תופעת המכירה הישירה של חברות הביטוח הולכת ומתגברת על גב הסוכנים  ‰יו"ר הוועדות בלשכה
מציירים תמונה עגומה ודורשים מהחברות – תנאים זהים עם עמלה מלאה > רונית מורגנשטרן

ל

אחרונה מתגברת תופעת המכירה
הישירה של חברות הביטוח ,כשהן
מציעות "מוצרים חדשים" כדי לעקוף
הסכמים קיימים עם סוכנים או הנחות משמעותיות
שהסוכנים לא יכולים להציע ללקוחותיהם .חברות
ביטוח אף מציינות בדו"חות השנתיים שלהן את
השיווק הישיר כמנוע צמיחה אותו הן הולכות
להגדיל .ראשי הוועדות האלמנטרית ,הבריאות
והפנסיונית ,תחומים בהם השיווק הישיר מתבטא
ביתר שאת ,מגיבים למצב.

צילומים :באדיבות המצולם ,גיא קרן

"הסוכנים שפונים לאותה חברה בבקשה להתאים
את התנאים מקבלים תשובה שלא ניתן כי זה
קולקטיב מיוחד ,או שתבוצע התאמת התנאים
בעמלה מגוחכת שהסוכן לא יכול להעניק שירות
ללקוח ונפגע משמעותית בהכנסתו.
"רוב חברות הביטוח משיקות ענף רכב חדש
עם פרמיות נמוכות מהענף הרגיל ,עם עמלה
נמוכה משמעותית .בשיטה הזאת הן מורידות לנו
את העמלה ולא נחשפות לאי עמידה בהסכמים
שנחתמו.
"תלונות נוספות שנתקבלו בלשכה שחלק
מהחברות מערימות קשיים לסוכן הן בפרמיה והן
בתנאים כאשר המבוטח בוחר לא לקנות ריידר
בפוליסה ,וזאת בניגוד לחוזר הריידרים.
"דרישתנו מחברות הביטוח היא לא להתחרות
בנו בערוץ הישיר; תעריפי הביטוח יהיו זהים עם
עמלה מלאה; ענפי הרכב החדשים ברכב והדירות
בשיעור העמלה המלאה שסוכמה; מכירת ריידרים
מחוץ לפוליסה ללא פגיעה בתנאי הפוליסה".

"עוקפים הסכמים עם הסוכנים"
סו"ב קובי צרפתי ,יו"ר הוועדה האלמנטרית

"לאחרונה הגיעו ללשכה תלונות רבות של
סוכני הביטוח על חברות הביטוח שמתחרות בהם
דרך המוקדים הישירים שלהן ,במיוחד בענף
הרכב .מדובר בתחרות לא הוגנת כשהמוקדים
שלהם מורידים מחירים והשתתפויות עצמיות
נמוכות שלא קיימות אצלנו.

צרפתי" :חברות הביטוח
משיקות ענף רכב חדש עם
פרמיות נמוכות ועמלה נמוכה
משמעותית .בשיטה הזאת
הן מורידות לנו את העמלה
ולא נחשפות לאי עמידה
בהסכמים שנחתמו"

ביטוח
ופיננסים

"אין נאמנות לקוח במערכת ישירה"
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

איך היית מגדיר את היקף התופעה בתחומי
הבריאות והסיעוד?
"כלל חברה שיכולה לבצע שיווק ישיר – עושה
את זה .יש חברות שמגיעות להיקפים קיצוניים
של מכירה ישירה ,תוך העדפה ברורה על סוכניהן,
ויש חברות שעושות את זה במינון נמוך יותר – מי

שלא עושה מכירה ישירה זה רק משום שאין לה
את היכולת".
כי משתלם להן יותר מאשר למכור דרך סוכן
ולשלם לו עמלה.
"הן מעדיפות להראות את המספרים של
פוליסות שנמכרו ,אבל הרווח העסקי הוא לא
רק המכירות; יש צורך בליווי הלקוח ,בטיפול
בתביעות מול החברה .אין נאמנות במערכת
ישירה – מחר ,הלקוח שגייסו ,יעבור לחברה
אחרת שיקבל ממנה טלפון של מוכרן .לסוכן הוא
נאמן ,כי הקשר ביניהם אישי ומקצועי ,ולרוב לא
רק במוצר אחד ושל חברה אחת.
"מעבר לכך שלדעתי החברות מפסידות ברמה
העסקית בהפעלת מערכות מוקדנים יקרות (יש
חברות עם  200מוקדנים במשמרת) ,יש כאן
פגיעה בלקוח ובסוכנים .הלקוח מקבל שירות
של מוכרן לא מקצועי שיש לו מוצרים של חברה

מורי" :אין נאמנות במערכת
ישירה – מחר ,הלקוח שגייסו,
יעבור לחברה אחרת .לסוכן הוא
נאמן ,כי הקשר ביניהם אישי
ומקצועי ,ולרוב לא רק במוצר
אחד ושל חברה אחת"
אחת בלבד ,אז הוא דוחף מוצרים שלאו דווקא
מתאימים ללקוח הספציפי .בסופו של יום הלקוח
רוכש מוצרים לא מתאימים".
איך אתה מסביר את העובדה שבסקר שביעות
הרצון בתחום הבריאות והסיעוד הסוכנים בחרו
במקום הראשון את חברת הפניקס ,ובסעיף
המתייחס לתחרות מול סוכניה – הפניקס הייתה
במקום הראשון.
"בסקרים אלה היחידים שקובעים מה חשוב להם
הם סוכני הביטוח ,חברי לשכה שהשתתפו בסקר,
ולפי החשיבות בעיני העונים ,נבנה גם שקלול
הנקודות .לצערי הרב ,מסתבר שפחות חשוב להם
תחרות ישירה שמבצעת חברת הביטוח מולם,
והחשיבות הגבוהה ביותר נתנה לשירות וסילוק
תביעות .לכן התחרות הישירה קבלה שקלול קטן
יותר בשקלול הכללי.
"אני סבור שזה אינטרס של סוכני הביטוח
עצמם להעצים את החברות שלא מתחרות
בהם ופוגעות כך בפרנסתם .כמו שקראתי

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | עורכת ראשית :מירב
לפידות | כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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לחברות בנאומי בכנס הבריאות האחרון – 'שחקו
הוגן'; לפחות תנו את אותם התנאים ,אותן ההנחות
שאתם מציעים במכירה הישירה ,גם לסוכנים
שלכם; זה לא רק שאתם מתחרים עם הסוכן שלכם
על הלקוח ,אתם מתחרים בתחרות לא הוגנת,
כי הסוכן לא מורשה להציע את ההנחות האלה
כשהוא מוכר את המוצר ללקוח".
איך אתה רואה את טיפול הרשות בנושא,
שמספרת על קנסות של מיליונים על חברות
בגין פגיעה בלקוח במכירה ישירה?
"גם חברה שמקבלת קנס של מיליוני ש"ח
מחזירה אותם לעצמה בתוך יומיים של פעילות
מוקד ישיר; השפעת הקנסות היא חסרת משמעות.
הדרך היחידה להגן על הלקוח הוא לחייב את
המוכרן ברישיון אישי .כיום ,מוקדן שעושה עברה
ופוגע בלקוח ,אולי יפוטר ויעבור לחברה אחרת;
סוכן שעושה עברה דומה ,הרישיון שלו נשלל.
הרשות צריכה לחייב כל מי שמטפל בביטוח של
לקוח להיות בעל רישיון אישי".
צילומים :רוני פרל ,באדיבות המצולם

"היתרון היחסי של סוכן הביטוח ,במיוחד בעת תביעה ,תמיד ינצח" ׀ צילוםshutterstock :

"המוקדים זוכים לחותמת כשרות
מהרשות"
סו"ב אייל פז ,יו"ד הוועדה הפנסיונית

"בשם התחרות ,חברות הביטוח פועלות לשיווק
אותו מוצר באמצעות סוכן הביטוח ובאמצעות
המוקד הישיר .לעיתים רבות ,פונה חברת הביטוח
לאותם לקוחות אשר מחזיקים בידם מוצר באותה
חברה שמנוהל באמצעות סוכן ביטוח ,תוך ניסיון
לעקיפת הסוכן .שמענו עשרות הקלטות של שיחות
המאששות את הטענה הזו והן רק טיפה בים לנוכח

פז" :לעיתים רבות ,פונה חברת
הביטוח לאותם לקוחות אשר
מחזיקים בידם מוצר באותה חברה
שמנוהל באמצעות סוכן ביטוח,
תוך ניסיון לעקיפת הסוכן"

כמות הפניות השיווקיות מהמוקדים הישירים".
איך אתה רואה את התנהלות הרשות בנושא
זה?
"רשות שוק ההון הגדילה לעשות בכך שהיא
מאפשרת לעוסקים במלאכת השיווק במוקדים
הישירים לפעול ללא רישיון תחת חסות הגוף
המוסדי ולאחר שעברו הכשרה פנימית בלבד.
כל זאת בניגוד גמור להכרזות בעיתונות ומעל
גבי כל במה כי הרשות רואה חשיבות גבוהה
להתמקצעות ורישוי של העוסקים בהתאמת
מוצרי הביטוח והחיסכון ארוך הטווח בשוק.
"בעוד אנו הסוכנים מופלים בהוראות
רגולטוריות ללא קנה מידה ,זוכים הגופים
המוסדיים להקלות וחותמת כשרות מהרשות,
בטענה כי הגופים המוסדיים מפוקחים היטב וניתן
להטיל עליהן קנסות כבדים.
"כעת ,לאחר שהתשתיות ,האמצעים הדיגיטליים
והשיווק הישיר מבוססים ,נותר עוד צעד אחד
– צמצום כוח משקלם של סוכני הביטוח על
ידי הסטת הכנסתם מהחברות להכנסה ישירות
מהלקוח .בשורת התוצאה – הסוכן מאבד את
הכנסותיו ויציבותו הכלכלית וכתוצאה מכך הרעת
מצב למאות האלפים העוסקים בתוך הענף.
"האזרח ,שאין בכיסו לשלם עבור השירות,
הליווי והידע  -מופקר לחלוטין .הגופים
המוסדיים שומרים על גובה הכנסותיהם ונתח
הרווחים והגרוע מכל ,האזרח הקטן נשאר בלי
כוח מול היצרנים ומשלם הרבה יותר על תיק
הביטוח והחיסכון שלו לאורך חייו .בשם התחרות
אנו מובלים בדיוק בכיוון ההפוך תוך ביסוס הכוח
העדיף של החברות על האזרח".

נשיא הלשכה סו"ב יוסי
אנגלמן מסכם:
"הסוכנים יידעו כיצד לפעול מול
היצרנים הפועלים מעל גבם .הלשכה
תעצים את הקשר עם חברות הביטוח
שרואות בסוכני הביטוח שותפים
עסקיים שלהן".
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כלי עבודה לסוכן הביטוח בעידן דיגיטלי משתנה
יותר מ־ 100סוכנות וסוכנים השתתפו בהשתלמות מקצועית מוצלחת ראשונה בשיתוף  BDOשנערכה
לסוכני מחוז חיפה והצפון  ‰מיכה אדוני" :נמשיך להתמקצע ולהתעדכן באמצעות כנסים והשתלמויות"
> רונית מורגנשטרן

מ

חוז חיפה והצפון של לשכת סוכני
הביטוח ערך השבוע השתלמות
מקצועית במכללת  ,BDOתחת
הכותרת" :כלי עבודה לסוכן הביטוח בעידן
דיגיטלי משתנה" .כ־ 100חברי לשכה השתתפו
וקיבלו כלי עבודה התואמים את רוח הזמן.
יו"ר מחוז חיפה והצפון וחבר הוועד המנהל
סו"ב מיכה אדוני אמר בפתיחת ההשתלמות כי
"זהו יום מרגש .יש היום כמה התחלות חדשות
ומרגשות :מפגש פרונטלי ראשון אחרי שנה
וחצי ,שיתוף פעולה ראשון עם מכללת BDO
אשר משדרג את התנאים שהלשכה מעמידה השתלמות חיפה | צילום :גיא קרן
לחבריה ,יו"ר סניף חיפה חדש  -יעקב שכנר,
מנכ"לית חדשה ללשכה  -בשמת כרמון ,ונשיא יו"ר סניף נצרת טבריה גליל ועמקים ,בירך את
הנוכחים ועדכן את הסוכנים במפגשים עם רשות
חדש  -יוסי אנגלמן".
אדוני הסביר את חשיבות ההשתלמות המקצועית שוק ההון ובקשר הטוב שלו עם חברי הכנסת  -כל
לסוכני הביטוח עקב המשתנים המהירים אשר זאת כדי לסייע לכלל סוכני הביטוח.
נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן ,שזה היה
מחייבים את סוכני הביטוח להגיע וללמוד ולהתעדכן.
סו"ב יעקב שכנר ,יו"ר סניף חיפה הנכנס ,אשר מפגשו הפרונטלי הראשון עם סוכני המחוז,
היה שותף לארגון השתלמות זו ,הציג את עצמו החמיא להנהגת המחוז ואף ציין לטובה את
לסוכנים והבטיח לשמש אוזן קשבת לסוכני חיפה .ההתנהלות שהיא מודל לחיקוי ,לדבריו .אנגלמן
הוא גם הנחה את הכנס בחן רב; סו"ב מוחמד חטיב מסר עדכונים שוטפים מהלשכה.

זה היה גם מפגש ראשון של בשמת כרמון,
המנכ"לית החדשה של הלשכה ,שהדגישה
בדבריה שחוזק הלשכה היא גם במספר חבריה
ובערך המוסף שהלשכה תעניק לחבריה .בסיום
דבריה ציינה" :מצפה לי הרבה עבודה".
איתמר לחמי ,מנכ"ל גמאי טכנולוגיות,
דיבר בהרצאתו המרתקת על" :מנהיגות
עסקית בעידן של שינוי דיגטילי מהיר"; עו"ד
עדי בן אברהם חידש והאיר לסוכנים את
השינויים בהתיישנות תביעות ביטוח והבהיר
שבדיוק להשתלמות מקצועית כזאת מכוונת
רשות שוק ההון והביטוח; עו"ד טובי ממשרד
קן דרור הסבירה על כופרה וסייבר והבהירה
תובנות שהיו חדשות לסוכנים; קינח את הכנס
המוצלח רו"ח זיו ריקלין שדיבר על "חידושים
ועדכונים בסליקה פנסיונית ,קליטה קלה של
עובד וכלים דיגיטליים חדשניים".
אדוני מסכם" :אכן השתלמות שהשאירה טעם
של עוד ובהחלט יהיו עוד" .״תודה למי שסייעו
בהצלחת ההשתלמות  -יו"ר המרכז להכשרה
סו"ב חוה פרידמן; שי שמש ,סמנכ"ל השיווק
ולמנהלות דבי מורנו בת"א ואסתי פלד בחיפה".

לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים
שביטוח נסיעות לחו"ל
הוא קודם כל ביטוח בריאות
אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל
תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך  $300לטובת הטיפול

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.
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סו"ב מיכה אדוני מספיד את עובדת הלשכה ירדנה
שפיר ז"ל" :לשכת סוכני הביטוח ומוקירי זכרה
מרכינים את ראשם ומבכים את לכתה של ירדנה
שפיר ז"ל היקרה  -ומשתתפים באבלה הכבד של
המשפחה.
"ירדנה ז"ל היתה אשת חיל ,גדולה מהחיים .עבדה
במשך עשרות שנים כמזכירת מחוז חיפה והצפון
 ושרתה בנאמנות מעוררת התפעלות את הלשכהוסוכניה גם במסגרת מחוז הצפון וגם במסגרת הארצית.
ירדנה היתה אשה ישרה ,הגונה ,חכמה ונבונה .טובת לב ואהובה על כולם .דרך
ארץ היתה דרכה ונתינה רבה בצידה .היא הכירה את כל סוכני הביטוח בשמם
והיתה להם אוזן קשבת .אמרת לשכת סוכני הביטוח  -אמרת ירדנה .למרות
שפרשה לפני מספר שנים ,המשיכה ירדנה להיות דומיננטית ומעורבת במה
שקורה בלשכה.
"יהי זכרה ברוך ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים"
סו"ב יוסי אנגלמן ,נשיא הלשכה" :ירדנה שירתה את הלשכה וחבריה ,ובמיוחד
במחוז חיפה והצפון ,במשך עשרות בשנים.
היא התבלטה באישיותה המיוחדת ונכונותה לסייע לכל פונה ואהובה על כולנו.
אני שולח בשם חברי הלשכה ועובדיה את תנחומי למשפחתה".
ירדנה תובא למנוחת עולמים מחר ,9/7/2021 ,יום שישי ,בשעה 11.00
בשער ברוש ,חוף הכרמל.
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כנס הפיננסים
הארצי של
הלשכה נדחה
הכנס היה צריך להתקיים ב־ 14ביולי בגני
התערוכה בתל־אביב  ‰הרקע לדחייה:
מסקנות ביניים של בדיקה חיצונית על
התנהלות הלשכה בשנים האחרונות
מול ספקיה > רונית מורגנשטרן

ה

וועד המנהל של הלשכה החליט בישיבתו ביום שני
השבוע על דחיית קיומו של כנס הפיננסים הארצי
השנתי שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא ,ב־ 14ביולי .על
מועד חדש יפורסם בשבועות הקרובים.
הרקע לדחייה הוא מסקנות ביניים של בדיקה חיצונית של
רו"ח (קובי נבון) על התנהלות הלשכה בשנים האחרונות מול
ספקיה.
מהלשכה נמסר" :עם כניסתו לתפקיד מינה נשיא הלשכה,
סו״ב יוסי אנגלמן ,משרד רו״ח מבקר חיצוני לביצוע בדיקה
מקיפה ושקופה של תהליכי עבודה ועמידה בנהלי העמותה.
בדיקה זו עודנה נמשכת וצפויה להסתיים במהלך השבועות
הקרובים .כאשר הבדיקה תסתיים נעדכן בשקיפות".

חדשות ׀
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לראשונה" :ענבל" תאפשר למוסכים כלליים
לתחזק את רכבי המדינה
הרפורמה תשפר את השירות ,תגדיל את הפריסה הגיאוגרפית של המוסכים ותצמצם עלויות ‰
"מדיניות זו מאפשרת למדינה להגשים את חזונה בנושא שוויון הזדמנויות לכלל העסקים הקטנים
והבינוניים" > רונית מורגנשטרן

ע

נבל חברה לביטוח פרסמה השבוע
לראשונה מכרז פומבי לבחירת מוסכים
שיתחזקו כ־ 15אלף כלי רכב השייכים
למדינת ישראל .כניסתם של מוסכים כלליים
לתחום תחזוקת רכבי המדינה תייצר תחרות
חדשה בשוק ,תשפר את השירות ותהליכי העבודה
ותצמצם עלויות .עד היום תחזוקת רכבי המדינה
נעשתה על ידי מוסכים מורשים מטעם יבואני
הרכב בלבד.
מהחברה נמסר כי המהפכה שהיא יוזמת
באמצעות הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה תביא
ליתרונות משמעותיים .המדינה יוצרת בכך
תחרות בין כלל המוסכים בשוק ,מייעלת את
תהליכי העבודה והתהליכים המכרזיים .בנוסף,
כניסתם של המוסכים הכלליים תאפשר פריסה
גיאוגרפית מיטבית ושיפור השירות למשתמש
הקצה ביחידות הממשלה השונות.
עוד נמסר ,כי המכרז מאפשר מתן הזדמנות
שווה לכלל המוסכים במשק .דרישות הסף במכרז

הזדמנויות לכלל העסקים הקטנים
הם הוגנים ושוויוניים ,וזכיה במכרז,
והבינוניים שתוביל להגדלת
בעיקר בתקופת שלאחר הקורונה,
התחרות והורדת מחירים
תסייע כלכלית למספר רב של
ומשתלבת עם מדיניות משרד
מוסכים .כדי לוודא עמידה
התחבורה לפתיחת השוק".
של המוסכים הזוכים בתנאי
סמנכ"לית ביטוח ומנהלת
המכרז ,ענבל תמשיך לבצע
הקרן הפנימית לביטוחי
בקרה שוטפת על עבודתם,
הממשלה ,מיכל ששינסקי־
באמצעות סקרי לקוחות,
אביטל" :אנו יוצאים לדרך
לקוחות סמויים ואמצעים
חדשה שתחולל שינוי מהותי
נוספים.
בתחום השירות בתחזוקת הרכבים
לרכבי המדינה .אני בטוחה כי תהליך
מנכ"ל ענבל חברה לביטוח ,יריב יריב נחמה | צילום :יח"צ זה יאפשר למדינה ,באמצעות הקרן
נחמה" :המכרז שפרסמנו מעיד על מהפכה הפנימית לביטוחי הממשלה ,לייעל את תהליכי
משמעותית בתחום הרכב .זו הפעם הראשונה בה העבודה ולשפר את רמת השירות ללקוחות
מדינת ישראל מאפשרת הזדמנות שווה לכלל הקצה ובה בעת להפחית עלויות למדינה .אימוץ
המוסכים במשק להיכלל בין נותני שירותי מדיניות זו מקדם אותנו למצב של שוק משוכלל
התחזוקה לרכבים שבבעלותה .מדיניות חדשה זו הלוקח בחשבון את כלל המציעים הפוטנציאליים
מאפשרת למדינה להגשים את חזונה בנושא שוויון במשק".

שוויון הזדמנויות

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים
 8סניפים
בפריסה ארצית

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

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

ניהול
תביעות
צד ג'

052-6366154

ofirha@drpz.co.il

סיוע בתביעה
משפטית
טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה

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  1.6.2016ועד ליום ( 31.5.2021כולה) של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בשוק בתקופה
זו .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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מתקרבים ללקוח
איילון ביטוח הטמיעה מערכת ניהול תשתית
נתונים לתקשורת ישירה עם לקוחותיה ‰
המערכת תאפשר גם אוטומציה בתהליכים כמו
הפקה אוטומטית של פוליסות וגיבוש מוצרים
ייעודיים מבוססי דאטה > רונית מורגנשטרן

א

יילון ביטוח הטמיעה מערכת ניהול תשתית נתונים של ,Talend
פלטפורמה לניהול נתונים שמאפשרת לחברה תקשורת ישירה עם
מאות אלפי לקוחותיה במגוון ערוצים דיגיטליים.
"מנגנוני עיבוד הנתונים המתקדמים בפלטפורמה יוצרים סביבה יציבה ומתקדמת
לפיתוח והפעלה של תהליכי עיבוד מידע מנוהלים ומבוקרים המאפשרים
לאיילון תקשורת ישירה עם מאות אלפי הלקוחות והסוכנים במגוון ערוצים
דיגיטליים ומאפשרים לנו אוטומציה מלאה בתהליכים כמו הפקה אוטומטית
של פוליסות ביטוח החיים של החברה
ואף גיבוש מוצרים ייעודיים מבוססי
דאטה" ,אומר רונן אהוביה ,מנהל
פיתוח טכנולוגיות דיגיטל באיילון
ביטוח" .שילוב  Talendבמערכות
שלנו מאפשר לחברה ליצור ממשקים
מתאימים לתוכניות ייעודיות דוגמת
איילון יאנג  -לנהגים צעירים שיוכלו
לנהוג על כל הרכבים של המשפחה.
עם המידע העדכני ביותר הזמין ,יש
לנו תמונה מלאה ואיכותית של המצב
הנוכחי בכל רגע נתון".
רונן אהוביה |
יוסי רודריק ,מנכ"ל  ,aQurateציין
צילום :שלומי אופיר
כי "איילון ביטוח בנתה תשתית נתונים
רוחבית המשרתת את צרכי הארגון
ובכלל זה הלקוחות ,הסוכנים והלקוחות הפנימיים .התשתית כוללת גם שימוש
בתשתית  Data Qualityהמשולב בתהליכי האינטגרציה .באמצעות התשתית
שנבנתה ,חברת איילון ביטוח מממשת את החזון הדיגיטלי של הארגון ובעצם
פועלת בסינרגיה עם פעילויות השיווק בכל תחומי הביטוח והצרכים של לקוחות
החברה וסוכניה".

לוביסט חדש ללשכה –
משרד הלובינג בבעלות
לירן בן הרוש יחד עם
היועץ האסטרטגי
רונן ליבוביץ
> רונית מורגנשטרן

ה

וועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח בחר את משרד
לירן בן הרוש ,אסטרטגיה ,לובינג וקשרי ממשל יחד עם
היועץ האסטרטגי רונן ליבוביץ לשמש כלוביסטים של הלשכה
בכנסת ובממשל .השניים נבחרו בתום מכרז שערכה הלשכה
אליו ניגשו משרדים שונים .בן הרוש וליבוביץ מחליפים את
חברת "ריפבליק יועצים" ,ששימשה בתפקיד עד לפני מספר
חודשים.
בין הגופים שמייצג משרד בן הרוש  -ארגון מוניות השירות
בישראל ,מועצת המובילים והמסיעים בישראל ,יהל העמותה
לאלרגיות מזון Frantic ,תקשורת ועוד.
תפקיד הלוביסט של הלשכה בכנסת ובגופי הממשלה חשוב
ביותר .הלוביסט מייצג את לשכת סוכני הביטוח בקרב מקבלי
ההחלטות לטובת הסוגיות החשובות לסוכנים.
נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן" :אני מאחל בהצלחה למשרד
בן הרוש ולליבוביץ .יחד איתם נעשה הכל בתקופה מאתגרת
זו של ממשלה חדשה ,בניית תקציב מדינה וחוק ההסדרים על
מנת לדאוג למיצוי הזכויות של לקוחותינו ולקידום מעמדם
המקצועי של סוכני הביטוח".

הקלטת שיחות סלולריות ושילובן ב CRM-ומערכות ניהול?
עכשיו אפשרי – בקלות ובלי פשרות על שמירת הפרטיות

בשימוש פלתורס ,כנען BMC ,וסוכנויות רבות נוספות.

להתנסות במערכת או לפרטים נוספים sales@Mobile2CRM.com :רון053-982-4653 :

סטודיו אופק SO

 Mobile2CRMמאפשרת לכידה ,הקלטה ושילוב שיחות והודעות מטלפונים
ניידים במערכת ניהול הלקוחות (נכנסות ויוצאות ,מסלולרים פרטיים או טלפון
חברה) – ומספקת מענה לדרישת הרגולציה לתיעוד ומעקב אחר שיחות מכירה
והודעות תוך הפרדה מהשיחות וההודעות הפרטיות של העובד ושמירת פרטיותו.

חוסכים לכם
גם בזמן וגם בכסף

מפיקים פוליסות רכב בכלל ביטוח ופיננסים,
ישירות מסימולטור באפי ונהנים
מהנחה של  ₪ 50מהפרמיה הסופית

היכנסו והפיקו עוד היום בסימולטור באפי

ההנחה תינתן רק למפיקים פוליסת הרכב בכלל ישירות מסימולטור
באפי | בכפוף לתנאי הפוליסה וחברת כלל ביטוח ופיננסים בע"מ.

חדשות | פיננסים
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נחתם הסכם שיתוף פעולה בין MediCare

לארביטראז'

ההסכם יאפשר לארביטראז' להציע את כתב השירות של  MediCareוימשיך את מגמת הצמיחה
שרשמה ב־ ,2020כשדיווחה על זינוק של  130%במספר סוכני הביטוח איתם היא עובדת
> מערכת "ביטוח ופיננסים"

פ

ארביטראז',
השותפים
ירמת
בתחומי
שירותים
שמעניקה
הפיננסים ,הביטוח והפנסיה בהיקף
של מיליארדי שקלים ,חתמה לאחרונה
על שיתוף פעולה עם חברת ,Medicare
שמציעה כתבי שירות רפואים.
שיתוף הפעולה יאפשר לארביטראז' להציע
את כתב השירות של  MediCareכמוצר
משלים ללקוחותיה ,וזאת כחלק מהשירות
המקיף והכולל שהיא מעניקה .ארביטראז'
מספקת מעטפת שלמה ללקוחותיה החל
מפתרונות פיננסים ,כמו תכנון וניהול
השותפים בארביטראז' ׀ צילום :דרור סיתהכל
פיננסי ,ניהול הון משפחתי ,ניהול קרנות
השתלמות וקופות גמל ,פתרונות פנסיוניים,
וכן ,פתרונות ניהול סיכונים ,במסגרתם יוצעו להצטרפות ,מגבלת גיל או צורך בהצהרת בריאות.
ההכרזה על שיתוף הפעולה בין החברות מגיע על
כתבי השירות של .MediCare
כתבי השירות נחשבים למקיפים ביותר ,אומרים רקע הנתונים יוצאי הדופן שהציגה MediCare
בחברה ,והם כוללים שירותים רפואיים שונים ,כמו בשנה האחרונה ,לפיהם מספר סוכני הביטוח
שירותי רפואה דחופה  :7/24רופא עד הבית ,פינוי שעובדים עמה יותר מהוכפל והגיע לכ־250
באמבולנס ושירות ייעוץ רפואי טלפוני ,בדיקות סוכנים ,לעומת  100בשנת .2019
הצפי הוא שלאור שיתוף הפעולה בין החברות
סקר סרטן ובדיקות אבחנתיות כגון  CTו־,MRI
והשינויים הרבים שהביא עימו נגיף הקורונה לענף
בדיקות הריון וכו'.
הרפואה ,שכוללים ,בין היתר ,עלייה בביקוש
לרפואה מרחוק ,מספר הסוכנים של החברה צפוי
הייחוד של  ,MediCareאומרים בחברה ,נעוץ להכפיל את עצמו שוב בשנה הבאה.
"שיתוף פעולה עם  MediCareישלים את
בעובדה כי מדובר באחד מכתבי השירות הבודדים
שאינם מחייב חיתום רפואי ,לא קיימות בו החרגות מוצר ביטוח הבריאות של חברות הביטוח באופן

ללא חיתום רפואי

השתתפות עצמית

עליה בביקוש

איציק ביטון ,סמנכ"ל השיווק של
ארביטראז'" :השותפים שלנו מציעים מוצרים
עם ערך גבוה ללקוחות .אנחנו מזהים מגמה
ברורה של עלייה חדה בביקוש לשירותי
רפואה פרטית איכותית ורצון לקצר את התורים
שקיימים ברפואה הציבורית .אנחנו מאמינים שמי
שרוכשים את  Medicareנהנים מאחד המוצרים
הטובים ביותר שקיימים בעולם הרפואה הפרטית".
שחר זילברמן ,מנכ"ל " :MediCareמדיקר
הוכיחה בתקופת הקורונה עד כמה שירותים כמו
התייעצות עם רופא מרחוק הם קריטיים ומבוקשים.
גם כעת ,עם החזרה לשגרה ,הדרישה לזמינות
של רופא  24/7היא מוצר עם ביקוש הולך ועולה.
אנו ב־ MediCareמקבלים כל אדם באשר הוא,
ומאמינים שאפשר להנגיש לציבור הרחב את
הרופאים ,הטיפולים והמכונים הטובים ביותר ,היות
ורפואה פרטית מצוינת היא צורך בסיסי".

| רונית מורגנשטרן

מנכ"ל חדש ל"מקפת"
דירקטוריון מגדל מקפת אישר בתחילת השבוע
את מינוי עמית אורון למנכ"ל מקפת .מהחברה
עמית אורון

כזה שמי שמוחרגים מסעיפים שונים יקבלו
מענה של שירותי בריאות פרטית .המוצר
של  ,MediCareשאינו דורש חיתום רפואי,
יכול להתאים לקהל הולך וגדל של בני הגיל
השלישי ,שזקוקים לפתרונות הבריאות הטובים
ביותר כדי ליהנות מאיכות חיים ונוחות",
אמר שחר שמאי ,מנכ"ל ובעלים של פירמת
השותפים ארביטראז' ,לביטוח ופיננסים.

נמסר כי במסגרת רה־ארגון בחטיבת חיסכון
ארוך טווח ומתוך מטרה למקסם את הסינרגיה
בין זרועות החיסכון ארוך הטווח של הקבוצה,
ישמש אורון כמנכ"ל מקפת במקביל לתפקידו
הנוכחי בו הוא משמש מזה כשנה וחצי ,כמנהל
חטיבת חיסכון ארוך טווח בקבוצת מגדל,
שכוללת את פעילות מקפת .המינוי כפוף
לאישור רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר.
מגדל מקפת מנהלת כיום את כל קרנות הפנסיה
(ותיקות וחדשות) ואת כל קופות הגמל וקרנות
ההשתלמות של קבוצת מגדל.

צילום :׀ באדיבות מגדל

מסיימים תפקידם
יוסי סודרי ,סמנכ"ל תחום ביטוחי פרט ועסקי

באגף האלמנטרי במנורה מבטחים ,הודיע על
סיום תפקידו לאחר עשר שנות עבודה בחברה.
הוא יפרוש בעוד שלושה חודשים.
גם מנהלת אגף ביטוח כללי־פרט באיילון ,יעל
יריב ,הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה
בחברה ,בתום ארבע שנים בתפקיד .היא
תעסוק בפעילות בתחום האינשורטק.
בהודעה לחברה ציינה יריב כי "לאחר  25שנים
בתפקידי ניהול שונים ומגוונים בתעשיית
הביטוח המסורתית ,וארבע שנים של עבודה
עם צוות מקצועי מסור ואיכותי באיילון,
החלטתי לצאת לדרך חדשה ,ולמצות את הידע
והניסיון שצברתי בענף כדי לקדם יוזמות
בתחומים החדשים והמתפתחים בענף הביטוח
והפיננסים .אמשיך לעמוד לרשות איילון ,ככל
שאדרש".
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פתרון חדש לעסקים :ביטוח סייבר מתקדם
עם מוקד שפועל 7/24
הפוליסה ,של כלל ביטוח ,מצטרפת לביטוח הסייבר הייחודי למשפחה ,ובמסגרתה יינתן מענה על ידי
מומחים מקצועיים בתחום הסייבר ובתחום המשפטי באמצעות מוקד טלפוני > רונית מורגנשטרן

כ
צילום :סיון פרג' ,יח"צ

לל ביטוח ופיננסים מציעה פתרון חדש
ומתקדם לעסקים לצורך התמודדות
עם אירועי סייבר שונים ,כגון :מתקפות
האקרים ,פריצות למאגרי מידע ,העתקת מידע
רגיש ,שימוש לרעה בפרטי לקוחות ועובדים
ודרישות כופר  -אירועים אשר הפכו למציאות
יומיומית בעולם ובישראל.
החברה תעניק במסגרת פוליסה ייעודית מענה
על ידי מומחים מקצועיים בתחום הסייבר ובתחום
המשפטי באמצעות מוקד טלפוני אשר יהיה
פעיל  .24/7המומחים בתחום הסייבר
ינהלו את האירוע בכל שלביו ,ויספקו
פתרונות מקצועיים בזמן אמת עד תום
אירוע הסייבר.
עיקרי הכיסויים בפוליסה :ביטוח
סיכוני סייבר לבית העסק עצמו  -סחיטת

ופיננסים ,ציין" :אנו רואים חשיבות גדולה
סייבר ותשלום כופר; נזק למסד הנתונים
בפיתוח מוצרים חדשניים עבור הסוכנים
והוצאות חקירה לבירור מקור הפירצה;
ומבוטחיהם ,כדי להתאים פתרונות
הגנה על מוניטין; אובדן תוצאתי;
איכותיים לסכנות הסייבר ההולכות
תשלום פיצויים כספיים ו/או קנסות
ומתגברות בעידן הנוכחי".
כספיים עקב אי עמידה בתקן PCI
עלית כספי ,משנה למנכ"ל ,מנהלת
 ;DSSותשלום הוצאות עבור הודעות
חטיבת ביטוח כללי בכלל ביטוח ופיננסים
ללקוחות; ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
עלית כספי
ציינה" :פוליסת הסייבר החדשה לבתי
בגין כשל באבטחת מידע והגנה על
עסק ומשרדים של כלל ביטוח ופיננסים,
פרטיות; פירצת אבטחה במערכות
המחשב של המבוטחים והפצת תוכן פוגעני; מכסה גם את הנזקים הפיננסים הישירים שנגרמו
כתוצאה מנזקי אירוע הסייבר ,וכן את הנזקים
גניבת תוכנה; גניבת סימן מסחרי ועוד.
ביטוח הסייבר לבתי עסק ומשרדים שנגרמו לצד שלישי .מדובר בבשורה משמעותית
מצטרף לביטוח הסייבר הייחודי עבור בתי העסק והמשרדים ,בעידן הדיגיטלי
המתפתח ,בו שימוש לרעה בנתוני לקוחות ועובדים
למשפחה של החברה.
שלומי תמן ,משנה למנכ"ל ,ודרישות כופר הפכו למציאות יומיומית בעולם
מנהל מערך העסקים בכלל ביטוח ובישראל".

שלומי תמן

מדריך מעשי לביטוח עסקי
(ביטוחי רכוש ואחריות)
מאת עו"ד אורי אורלנד

ספרו של יועץ הביטוח עו״ד אורי אורלנד ,הכולל הסברים על
ביטוחי רכוש ואחריות וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח
רבות ,תוך התמקדות בפן הפרקטי.
המדריך במתכונת אוגדן שיעודכן מעת לעת ,מיועד לסוכני
ביטוח ולעובדיהם ,לחתמים ,לאנשי תביעות ,לאחראים על
ביטוח בארגונים ,ולכל אדם המתעניין בנושא.

מחיר הספר ₪450 :כולל מע״מ
למנויי עיתון פוליסה ₪400 :כולל מע״מ

להזמנות

בריאות למבוטחים,
שקט נפשי בשבילך

הדסה במרכז! בית גיבור בתל אביב
ומרכז רפואי הדסה בירושלים
סיוע בניהול התביעה
מול חברת הביטוח
איתור וקביעת תורים מהירה
עבורך ועבור המבוטחים שלך
פרוצדורות פורצות דרך
מחליפות ניתוח!
הסדר עם כל חברות הביטוח!

צרו קשר עכשיו:
02-6778898

Insurance@hadassah.org.il

שירות מוקד הסוכנים ללא תשלום וללא התחייבות

 14חדשות ׀
02

|  8ביולי 2021

חושבים מחוץ לקופסה :ניהול סיכונים
והתנהלות בתנאי אי־ודאות

כנס ראשון בנושא כלכלת ישראל במלאת שנה לפטירתו של מייסד איילון  ‰המנכ"ל אריק יוגב:
"זה אתגר ענק לקחת את עולם הביטוח המסורתי ולצקת לתוכו עולם חדש ,מותאם ליכולות טכנולוגיות
מודרניות" > רונית מורגנשטרן

י

ו"ר איילון אחזקות אהרון פוגל
מתריע כי הגדלת שיעורי מס ההכנסה
והמע"מ ,תביא להפחתת הכנסות
המדינה ממיסים .פוגל ,שכיהן בעבר כמנכ"ל
האוצר וכיו"ר המועצה המייעצת של בנק
ישראל ,אמר כי "צריך לתקן עיוותים ,לבטל
פטורים ולהקפיד על אכיפה ,אבל כל עלייה
במיסים תיצור העלמות מס ,תכנוני מס והון
שחור".
דבריו נאמרו בכנס הראשון בנושא כלכלת
ישראל בתקופות של אי־ודאות שערכו
איילון חברה לביטוח ומרכז אהרון מאיר
לבנקאות באוניברסיטת בר אילן במלאת
שנה לפטירתו של נשיא ומייסד קבוצת
איילון לוי יצחק רחמני ז"ל.
כנס איילון | צילום :שלומי מזרחי
אריק יוגב ,מנכ"ל איילון ביטוח ,הדגיש
כי ניהול סיכונים והתנהלות בתנאי אי־
ודאות היא לחם חוקו של עולם הביטוח ,הפנסיה קטנים וגדולים כאחד".
והפיננסים" :בשנים האחרונות אנו נדרשים לספק
מענה לגידול שיש בתוחלת החיים ,לצורך לגבש
בהתייחסו לרכישת השליטה באיילון בידי ווישור,
מוצרים ושירותים לאוכלוסיות הגיל השלישי
והרביעי ,למציאת פתרונות לעולם הסיעוד .אמר" :מתרחש גם שינוי במבנה הענף ,כאשר חברות
כבר עכשיו אנחנו נדרשים להתאמות ביטוחיות ביטוח דיגיטליות חדשות  -ללא משקולות עבר,
ורגולטוריות למצב שבו ינועו בכבישי ישראל נכנסות לתחום ומשפיעות גם על חברות הביטוח
מאות אלפי כלי רכב אוטונומיים וכך גם למול המסורתיות .השינויים הללו מחוללים כמובן
הסיכון ההולך וגובר לנוכח מתקפות הסייבר ,עם תמורות הן בערוצי ההפצה והן באופן התקשורת
עולם של סחר מקוון וההשלכות שלו על עסקים עם הלקוחות שלנו .כניסת האינשורטק מבשרת

שינויים בערוצי ההפצה

אפשרויות שמתממשות לבניית עולם חדש
של ניתוח מידע ,של אקטואריה וניהול
סיכונים ,שירות ותפעול ,שיווק ומכירה
ובדגש על עולם מוצרים חדש ,כמו ביטוח
און דמנד (עפ"י שימוש) ,או מוצרי ביטוח
המותאמים לכלכלת ה־ SHARINGועוד".
יוגב ציין כי האסטרטגיה שגובשה באיילון
כדי להתמודד עם אי־הודאות ועם האתגרים
העסקיים והחברתיים האלו ,מבוססת
בעיקרה על ניהול חדשנות" :זה אתגר ענק
לקחת את עולם הביטוח המסורתי ,על שלל
החוקים והתנאים שלו ,הכיסויים הביטוחיים,
האקטואריה ,הסליקה והתביעות ,עולם
שפועל מאות בשנים בדפוסים קבועים
שכמעט ולא השתנו ,לחשוב מחוץ לקופסה
ולצקת לתוכו עולם חדש ,מותאם ליכולות
טכנולוגיות מודרניות שאמורות לשרת
ולהתאים את המציאות החדשה לזו של היום ,לזו
שצפויה בעוד חודש־חודשיים ולזו שאנו מעריכים
שתפגוש אותנו בעוד מספר שנים".

קביעת סדר עדיפויות

מנכ"ל איילון אחזקות רו"ח שרון רייך סקר את
המאפיינים הייחודים של ענף הביטוח והדגיש כי
בשונה מחברות "רגילות" במשק ,חייבים האנליסטים
המנתחים את דוחות חברות הביטוח להקפיד להבחין
בין החשיפות הפיננסיות לחשיפות הביטוחיות.

הכינו רכבכם לקיץ בדרכים
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"הרגולציה והביורוקרטיה רק יגבירו
את התלות בסוכן העתיד"
סו"ב יובל ארנון מסביר למה חייבים סוכני הביטוח לפתח מנגנוני "זיקית" ולהתאים עצמם
לסביבה של ידע מקצועי ,יעילות ,דיגיטציה ויכולת בניית מודלים חדשים של שרות

ר

ככל שהאוכלוסייה יותר חלשה
בות דובר על עתידו של
 הסיכוי שלה לקבל את זכויותיהסוכן הביטוח .בכל דיון
הולך ופוחת ,וככל שמדובר
והבעת דעות יש את רואי
באוכלוסייה יותר מבוססת יש
השחורות ויש את האופטימיים
לה את האמצעים לשלם ולקבל
אשר מאמינים בסוכן הביטוח,
את המגיע לה ,והם יגיעו לסוכני
כמובן עם ההתאמות הנדרשות
הביטוח אשר יאמצו דפוסי עבודה
 והן נדרשות .מה שבטוח הואשונים ,מבנה שונה ,וימכרו ידע
רק דבר אחד  -במידה ולא יעשה
חשוב שווה כסף.
כלום ,במידה ולא ינקטו שינויים
קשה לי כרגע לראות את המדינה
או התאמות ,יש סיכוי שרואי
מעמידה לרשות אזרחיה מרכזי
השחורות ינצחו לאורך השנים.
שרות מקצועיים חינמיים אשר
לכן ,המסקנה שאם ניקח את
יאפשרו לכל אחד לדעת מה מגיע
המותג "סוכן הביטוח" ,ואנו בצד
לו ,לדרוש זאת וגם לקבל .וגם אם
של המאמינים ,האופטימיים,
המדינה תצליח לבנות מנגנון כזה
זה מחייב אותנו לצאת מאזור
אין לי ספק שאוכלוסיות מבוססות
הנוחות שלנו ,לבנות מודלים
יותר יעדיפו אנשי מקצוע פרטיים
חדשים לסוכן הביטוח העתידי
ככל שהאוכלוסייה יותר חלשה  -הסיכוי שלה לקבל את זכויותיה הולך ופוחת | צילוםshutterstock :
מאשר עובדי מדינה שצריכים
ובכך להבטיח את הצורך בו גם
לתבוע את המעסיק שלהם עבור
בעתיד ,אך אולי בצורה אחרת,
ב"בגד" אחר ועם תועלות שונות ממה שהורגלנו מוחלש יותר מבחינה כלכלית" .אגע בנקודה זו אוכלוסיות מוחלשות.
בהמשך המאמר.
עד היום.
האם מישהו מדמיין בעתיד מערכות משפט ללא
ברצוני לשתף אתכם במחקר שעשה פרופ'
נחזור להתחלה ,לאותם רואי שחורות אשר
דניאל גוטליב עבור ביטוח לאומי על הסיבות עו"ד? מערכות מס ללא רו"ח? מערכות רפואה ללא
לאי מיצוי הזכויות המגיעות לכל אזרח מהביטוח רופאים? אז למה צריך לדמיין או בכלל לחשוב על רואים את היעלמות סוכני הביטוח בעתיד .כדי
הלאומי; אכן בלתי אפשרי כמעט למצות זכויות מערכות ביטוח ללא סוכני ביטוח? .מה המשותף שהם לא ינצחו בתחזית שלהם מול האופטימיים
אלו ,בוודאי כשאתה פועל לבד .מהמחקר עלה לכל המקצועות האלו? כולם בסוף מוכרים ידע ,זה מחייב את העוסקים בתחום לבצע חשיבה
ש־ 98%אמרו שהיו ממצים זכויות אם היו יודעים ועל הידע אנשים משלמים במיטב כספם .אצל לשינוי דפוסי עבודה של הסוכנים ,העצמת הידע
שהוא זכאים לגמלה באופן ודאי;  88%השיבו רוב סוכני הביטוח עדיין מכירת המוצר גוברת על המוצר בעזרת דיגיטציה ,התמקצעות ,בניית
שהיו עושים כן אם הביטוח הלאומי היה מספק על מכירת ידע אבל זה בדיוק אחד השינויים מרכזי שיתוף פעולה בין סוכנים ועוד .סוכני
הביטוח חיו ונשמו בצורה אחת בעבר והם ימשיכו
מידע על הגמלה והתנאים;  86%ענו שאם תהליך הנדרשים מהסוכנים כדי להמשיך ולהיות מותג.
וינשמו בצורה שונה בעתיד ,ובתנאי שיאמצו
הבקשה לגמלה היה יותר פשוט הם היו מגישים
הרגלים שונים ואת כל הנדרש.
בקשה;  82%אמרו שאם היה אפשר להתייעץ
הזיקית שורדת בטבע על ידי מנגנון מדהים של
כולם מוכרים לנו ידע שצברו בלימודים
בטלפון עם עובדי הביטוח הלאומי זה היה מסייע
להם משמעותית בתהליכים מול הביטוח הלאומי; ובמקצועיות שרכשו לאורך חייהם ועיסוקם ,שינוי צבע ביחס לסביבה בה היא נמצאת ,סוכני
 58%השיבו שהם פוחדים לעשות טעויות כאשר אז מדוע מישהו מעלה על דעתו שאצל סוכני הביטוח בעתיד חייבים לפתח מנגנוני "זיקית"
הם מתבקשים למלא טפסים ביורוקרטים;  60%הביטוח זה לא יקרה? אז אולי את פוליסת הרכב ולהתאים עצמם לסביבה בה יחיו ,סביבה של ידע
טענו שהפקידים במשרדי הממשלה אינם עוזרים הלקוח ירכוש לבד או דרך לינק של הסוכן ואולי מקצועי ,יעילות ,טכנולוגיות ,דיגיטציה ויכולת
במילוי טפסים או בהכנתם;  ;58%ו־ 52%אמרו את פוליסת הנסיעות לחו"ל הוא ירכוש ישירות בניית מודלים של שרות נכונים ביחס לאוכלוסיית
שהם מרגישים לחוצים לקראת מפגש עם פקידים .מהיצרן ,ואולי הוא יצרף את עצמו ללא כל ידיעה מבוטחים הטרוגנית במשרדם.
אחד הגופים שצריך להוביל מהלכים וליזום
מה בדיוק הוא עושה לאיזו קרן פנסיית ברירת
מחדל .זה הכל מוצרים אחידים וזהים ,אבל בתחום הוא לשכת סוכני הביטוח; אסור לנו
אני מזכיר לקוראים תחומים נוספים ,חוץ כשיצטרך עזרה בניהול תביעה או קבלת זכויות להשלות את עצמנו שתהליכים אלו יגיעו מטעם
מביטוח לאומי ,שאמירות כאלו יכולות להתאים המגיעות לו ,בתכנון הגמלה המגיעה לו ,בקבלת היצרנים או ממקומות אחרים שהיום כבר מתחרים
להם ,כמו למשל מערכות המס ,מערכות המשפט ,סעד המגיע לו הפקידות ,הרגולציה והביורוקרטיה בסוכנים ,וזה אחד היעדים הקשים ,המורכבים
ידחפו אותו לזרועות אנשי המקצוע שיהיו לידו – והמעניינים של ההנהגה החדשה שתקום בלשכה
חברות הביטוח ומערכת הבריאות.
בסיכום המחקר כתב פרופ' גוטליב" :אחת סוכני הביטוח ,והם ידעו לספק לו ידע ומקצועיות בסוף שנה זו.
המסקנות המדאיגות של המחקר הנוכחי היא ששווה כסף ובגינה יקבלו גם כסף ,ופה אני חוזר
הכותב הוא חבר המועצה הארצית בלשכה
ששיעור המיצוי פוחת מאוד ככל שהנזקק לקצבה למחקר שנערך בביטוח לאומי.

לפתח מנגנוני "זיקית"

דפוסי עבודה שונים

מכירת ידע ולא מוצר
צילום ראש :באדיבות הלשכה
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מה שוקל יותר ,החוק או פרשנות מאסדר?
פסק דין שניתן לאחרונה בנושא "תת שנתיות" חושף את מערך השיקולים שמפעיל
בית המשפט כשהוא צריך להכריע בין ההסבר לחקיקה או הפרשנות של הרגולטור
> עו״ד עדי בן אברהם

ה

שבוע ניתן פסק דין בן כ־ 150עמודים
העוסק ב"תת שנתיות" ,בדיון בהרכב
של שבעה שופטי עליון .אחת השאלות
שנבחנה בו היתה מהו המשקל שיש לתת לפרשנותו
של המאסדר ביחס להנחיות אשר יצאו תחת ידו.
לבסוף התקבלה העמדה אותה הוביל המשנה
לנשיאה (בדימוס) השופט מלצר ברוב של ארבעה
שופטים למול שלושה.
עיקר המחלוקת הינה ביחס לטענה כי חברות
הביטוח גבו מחלק מהמבוטחים תת שנתיות -
תוספת בשיעור של  4%או  6%לתשלום שהמבוטחים
משלמים בגין פריסה של דמי הפוליסה ,ומדובר
בריבית שאמורה לשקף את פריסת התשלומים של
הפרמיה .חברות הביטוח טענו כי פעלו בהתאמה
לחוזרי רשות שוק ההון אשר קבעו תנאים לגביית
תת שנתיות.
התובעים טענו כי חברות הביטוח גובות תת
שנתיות בניגוד להוראות החוזר ,בהיבטים העיקריים:
הן גובות תת שנתיות גם ביחס לביטוחים ,שאינם
ביטוחי חיים ,בניגוד לחוזרי הפיקוח; הן גבו וגובות
תת שנתיות גם ביחס לרכיבי חיסכון בביטוח חיים;
וכן ביחס לרכיב "גורם פוליסה" בביטוח חיים.
מאידך ,חברות הביטוח השיבו ,בין היתר ,כי
רכיב עלות תת שנתיות נגבה בגין ביטוחים שונים
המשויכים לביטוח חיים ,כגון אכ"ע ,נכות תאונתית
וכיוצ"ב ,ובנוסף חוזרי האוצר לא אוסרים על גביית
תת שנתיות על רכיב החיסכון ואף מותר לגבות תת
שנתיות על גורם פוליסה.

פרשנות החוזרים

צילום ראש :גיא קרן

בית המשפט ביקש את עמדת רשות שוק ההון אשר
הגישה את תגובתה לסוגיה וציינה כי להבנתה ניתן
לפרש את החוזרים ככאלה שאינם שוללים גבייה
של תת שנתיות ביחס לכל חלקי התעריף לרבות
גורם פוליסה .בנוסף נאמר כי ביחס לגביית תת
שנתיות בנוגע לרכיב החיסכון ,בפוליסות מעורבות
קלאסיות אין מניעה לגבות תת שנתיות על הסכום
הכולל של הפרמיה ללא הבחנה בין רכיב הביטוח
לחיסכון ,ואף הוסיפה הרשות כי אין מניעה לגבות
תת שנתיות גם מענפי ביטוח שאינם ביטוחי חיים.
בית המשפט המחוזי ,אשר דן בבקשה לאישור
קבע כי החוזרים לא שוללים את האפשרות לגבות
תת שנתיות בנסיבות מסוימות אך מתעוררות
בנושא זה מספר שאלות הדרושות הכרעה .עוד
קובע בית המשפט כי טענות התובעים רלוונטיות
כדי לאשר את הבקשה לדיון כתביעה ייצוגית ,ואף
קובע כי ניתן להסיק מסקנות שונות מקביעת רשות
שוק ההון ואף אם יש לתת לעמדת הרשות משקל.
בית המשפט יהיה זה אשר יקבע בסופו של יום את
פרשנות החוזרים.

יש לבחון את פרשנות המאסדר ביחס לנסיבות המקרה | צילוםShutterstock :

על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון,
ושם התחדדה השאלה העיקרית והיא מהו מעמדה
של פרשנות הרשות להנחיות שיצאו תחת ידה?
בערעור נטען כי הרשות היא בעלת המומחיות
ובעלת הידע המקצועי כך שיש הצדקה לצמצום
ההתערבות השיפוטית ויש להותיר מתחם רחב
לשיקול דעתו של המאסדר ,שכן הוא אמון על
טובת הציבור והכל תוך קיום בקרה ופיקוח על
המאסדר .במארג השיקולים קובע בית המשפט כי
יש ליתן משקל בכורה לעמדת הרשות בפרשנות
חוזרים.

משקל בכורה

על החלטת בית המשפט הוגשה בקשה לדיון נוסף
של הצדדים .היועמ"ש הגיש את עמדתו לפיה יש
חשיבות למתן משקל מוגבר העולה לכדי בכורה
בעמדת המאסדר ,עם זאת הציע היועמ"ש חריגים
למשקל הבכורה ,למשל כאשר העמדה הפרשנית
סוטה מעמדה פרשנית שקבע המאסדר בעבר.
בחודש יולי  2020נערך דיון בפני ההרכב שדן
בדיון הנוסף .בית המשפט ,לאחר ששמע את מכלול
הטענות והטיעונים ,קובע כי יש לקבל את הערעור
על פסק הדין בעליון כך שלא תינתן בכורה
בפרשנות לעמדת המאסדר.
בית המשפט בדעת רוב קובע כי רשות רגולטורית
מתפקדת לעתים כ"מעין מחוקק" ,שכן חוזרים
שיוצאים מטעמה וכן כללים שהיא מנפקת כדי
להנחות את השוק המפוקח ,מנוסחים על ידה; בנוסף
הרשות אף ממלאת תפקיד של גורם מבצע המוציא
לפועל את ההנחיות ואופן יישומן.
לא יתכן שעמדתה הפרשנית של הרשות תזכה
למעמד פרשני גבוה מזה שניתן לדברי הסבר

לחקיקה .המאסדר מוסר את עמדתו הפרשנית
בדיעבד ,ביחס לסכסוך נתון שהוביל להליך משפטי
במצב בו הוא מודע לזהות הגורם שיהנה מקבלת
עמדתו הפרשנית .אמנם המאסדר נהנה מחזקת
תקינות המינהל אך לא ניתן להתעלם מהרגישות
ומהכשל המוגדר כ"שבי רגולטורי" בו המאסדר
שבוי בידי הגורם שעליו הוא מפקח ומזדהה עימו
ועם מטרותיו ועלול לבקש לסייע לאותו גורם
מתוך רצון לרצותו.
בנוסף ,ובין יתר הטענות שהעלה בית המשפט,
נאמר כי יתכן והמאסדר יעדיף משיקולי מוניטין
לומר שחברות הביטוח פעלו כדין בגביית הכספים
ולא להודות בכישלון לעניין עצירת גביית היתר
בזמן .בנוסף קיימים שיקולים של שמירה על
היציבות והיעדר רצון מפרשנות שתאלץ השבת
סכומי כסף .יש מקום להתחשבות בעמדה של הגורם
המקצועי ,ובתוך כך להותיר את תפקיד הפרשנות
הסופי בידי בית המשפט .בנוסף ,אין לקבוע באופן
גורף מהו המשקל שיש לתת לפרשנות המאסדר
אלא יש להקשיב לעמדתו תוך בחינת כל מקרה
לגופו ורק אז להכריע בדבר.
לסיכום נקבע בדעת הרוב ,כי אין מקום לאמץ,
בנסיבות העניין ,את עמדתו הפרשנית של המאסדר
ביחס לחוזרים כברירת מחדל אלא יש לבחון אותה
ביחס לנסיבות המקרה ,ולמקרה נשוא התביעה יש
אפשרות שהפרשנות לפיה חברות הביטוח פעלו
בניגוד לחוזר ,חרף עמדת המאסדר ,תתקבל .ולכן
יש לאשר את עמדת בית המשפט המחוזי לאישור
הבקשה כייצוגית ,כאמור ,על אף עמדת הממונה..
הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה
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הירושה החשובה ביותר בהעברה בין דורית
היא הורשת "משפחה מאוחדת" לדור הבא
סו"ב תדהר סאטובי ,יו"ר הוועדה הבין דורית בלשכה ,מדבר בראיון עם עו"ד דר'
אריה ליבוביץ על הליכי העברה בין דורית בעסקים משפחתיים ובסוכנויות ביטוח

מ

צילום ראש :גיא קרן

שרד עורכי הדין של דר' אריה ליבוביץ
החל כמשרד המתמחה בתחום הכספים
– חלק ניכר מספרות המיסוי הישראלית
והבינלאומית נכתב על ידי חברי המשרד ,כמו
אנציקלופדיית אמנות המס ,אנציקלופדיית מע"מ,
נאמנויות ומיסוי נאמנויות ,המדריך לעריכת חוזה
מסחרי ועוד ספרים בתחומים אלו – חלקם הוגדרו
כ־"פורצי דרך" והיו הראשונים בתחומם.
כיום משמש ליבוביץ כנשיא לשכת הנאמנים
בישראל והוא אחד מחלוצי התחום של העברה בין
דוריות ונאמנויות .החל מן המועד בו החלו חברות
הדירוג הבינלאומיות לסקר את התחומים הללו,
סומן המשרד כמוביל התחום.
"בשל היבטי המס הרבים בישראל ,כמו גם
מורכבות דיני הקניין וההורשה והעובדה שמדובר
במדינה יחסית צעירה – אנו מאמינים כי רף
הכניסה לטיפול רחב בתחומים אלו הוא נכסים
בשווי של כ־ 10מיליון שקל  -דבר שיכול להתאים
גם למשפחה שלה יש שתי דירות וחשבון בנק ,או
משפחה בה יש עסק שמניב הכנסות צפויות גם
לשנים קדימה" ,אומר ליבוביץ" .במקרים אלו
החשיבות של גורם מלווה שהינו בקיא בהיבטי
הכספים והמיסים קריטית ועשויה לסייע ולמנוע
'תאונות מס' המביאות לצמצום ההון המשפחתי
ופגיעה באחדות המשפחה".
מה הם הדגשים בהעברה בין דורית?
"העברה בין דורית ,כמונח מקצועי ,משפטי
וכספי חדרה לישראל רק ב־ 20השנים האחרונות.
בדרך כלל הנושא עולה כאשר מדובר בהעברת
עסק או נכס משמעותי בתוך המשפחה ,יכול
להיות שמדובר בשתי דירות וחשבון בנק אך יש
מספר ילדים ,יכול להיות שמדובר בעסק כמו
משרד רואי חשבון או סוכנות ביטוח אשר מייצר
כסף ויכול להפיק הכנסה גם בהמשך.
"במקרים אלו ,לצד השיקולים העסקיים,
מעורבבים גם רגשות ומטרות אישיות לא רק של
ראשי המשפחה אלא גם של בני המשפחה האחרים
ואז העניין מסתבך.
"לא תמיד כל הילדים רוצים לעבוד בעסק,
לפעמים הם אפילו מפחדים להגיד זאת להוריהם,
יש הורים שרואים בעסק כבסיס שיכול להעניק
יציבות כלכלית לבני המשפחה בעתיד ולכן לא
רוצים שהוא יימכר ומאידך חשוב להם שכל בני
המשפחה יהיו מעורבים בו .יש מקרים בהם חלק
מהילדים כבר עובדים בעסק ואף סבורים כי חלק
מהתפתחות העסק מגיעה ושייכת להם ,בעוד אח

אנו רוצים להוריש לילדים שלנו משפחה מאוחדת – זו צריכה להיות המטרה הראשונה | צילוםShutterstock :

או אחות אחרים אינם זכאים כלל לחלק מן העסק
או רק לחלק קטן וסבורים כי יש למכור את העסק
ו/או הלקוחות .היבטים אלו משמשים כר נרחב
לבעיות ומריבות בתוך המשפחה".
האם ישנם היבטים מיוחדים בהעברה בין
דורית של עסקי ביטוח?
"כן .בכל משפחה ולא רק בכל סוג של עסק
(תאגיד ביטוח ,משרד רואי חשבון ,מפעל ייצור,
חברת הייטק) קיימים דגשים שונים .אך בכולם
השיחה מתחילה בדרך כלל עם ראשי המשפחה,
בדיקת החזון והמטרות שלהם ,הצגת אפשרויות
נוספות בפניהם – בכדי לבחון יחדיו מה החזון
והמטרה המתאימים ביותר למשפחה – פעמים
רבות בשלב ראשון נדרשים ראשי המשפחה לסיוע
בהגדרת המטרות המשפחתיות שלהם ושל העסק.
"משם פונים לבחינת הכלים השונים הקיימים
להם ,פגישות עם חלק ו/או כל בני המשפחה לחוד
ולפעמים גם ביחד – עד הגעה לתוצאה הרצויה.
"כאשר מדובר על העברת/הורשת עסק
של ביטוח ,ראשית צריך להתחשב בדרישות
הרגולטוריות ,שאינן מועטות .הגבלה על העברת
מניות בחברה ,דרישות ספציפיות למי שמוגדרים
כ'מנהלי עסקים' בחברה ,או הזכות לקבל תגמולים
שונים מחברות הביטוח ,הכל לצד התמחויות

שונות ,או מחלקות שונות בחברה סיכונים (ריסק
– בריאות) ,אלמנטרי (רכוש – תאונות) פנסיוני/
חיסכון ארוך טווח.
"צריך לבצע הבחנה בין תיק של סוכן ביטוח
עצמאי שמפיק עמלות ,סוכן ביטוח עצמאי
הפועל במסגרת חברה בע"מ או תאגיד ביטוח.
גם כאשר באים לבצע הערכה של שווי התיק או
הפעילות הכלכלית ישנם מכפילי רווח שונים
לכל אחד מ'ראשי" הרווח .גם הכיוונים החדשים
אליו צועד ענף הביטוח צריכים להישקל ,כוונים
הדורשים התמחויות פיננסיות יותר.
"פעמים רבות רק לחלק מבני דור ההמשך יש
רישיון לעסוק בביטוח ,ורק חלקם מועסקים בעסק
המשפחתי .כמו כן ,לפעמים רצוי לבצע הערכת
שווי לעסק כולו ולפעמים כדאי לשים דגש נפרד
לכל מחלקה ומחלקה"
מה החשיבות של משרד המתמחה בתחום
ומה הידע הנדרש ממנו?
"הדבר החשוב ביותר בהעברה בין דורית אינו
רק הורשת נכסים למשפחה אלא לדאוג שהירושה
תגיע למשפחה מאוחדת – אנו רוצים להוריש
לילדים שלנו משפחה במצב טוב – מאוחדת – זו
צריכה להיות המטרה הראשונה.
"המשפחה וההון המשפחתי הם הדברים
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פיננסים

בהם השקענו את הזמן הרב ביותר במהלך
חיינו .אני מכבד את רופא המשפחה שלי – אבל
לבעיה חשובה אני הולך למומחה .כך גם כאן
– כאשר מדובר בשלמות הנכסים והמשפחה –
חשוב לפנות דווקא למומחה ולא ליועץ (עורך
דין ,רואה חשבון ,פסיכולוג ארגוני) שאותו אנו
מכירים.
"בחו"ל – הולכים אך ורק למומחה בעל התמחות
ספציפית בנושא זה .אף אחד לא 'חוסך' על
המשפחה שלו ,כי עלויות המריבה בבתי המשפט
עלולות לקרוע את המשפחה ומבזבזות את ההון
שנצבר .פשוט הולכים להכי טוב – בסופו של יום
למשפחה זה הכי זול.
"עו"ד מעולה יכיר את הבעיות במשפחות
ובעסקים דומים ,ולכן יהיו לו ניסיון רב יותר
והוא יוכל להציג עצות טובות יותר .הוא יכיר
כלים משפטיים רחבים יותר מאשר אלו המוכרים
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לעו"ד שחסר את ההתמחות הזו .הוא גם ידע
להשתמש בהם לא רק באופן של הוראת דרכי
החלוקה של ההון אלא גם ביחס לאופן בו כלים
אלו יסייעו למנוע מריבות עתידיות ו'תאונות
מס' ,שימוש מורכב ויצירתי בצוואות ,נאמנויות,
הסכמים ואמנות פנים משפחתיות ,הסכמי ממון,
יצירת מסורות משפחתיות ,חלוקת תחומי
אחריות בתוך המשפחה ועוד.
"לבסוף ,לעו"ד קיימת גם חסינות שבמקרים
מסוימים היא דרישה הכרחית ל'פתיחת כל
הקלפים' של העסק ,תהליך שנדרש בכדי לקיים
הליך העברה בין דורית טוב.
"גורם ללא בקיאות רחבה בעולם הכספים
והמשפט יוכל להעניק חוויה ארגונית או
פסיכולוגית טובה .לא יוכל לדאוג לכך שההון
והמשפחה ישמרו ואף ימשיכו לגדול  -והלא זו
כל המטרה".

הבהרה:
בעיתון הלשכה בשבוע שעבר פורסמה
כתבה לגבי הקשיים התפעוליים של חברות
הגרירה ,אלה המועסקות ע״י חברות
הביטוח ואלה הפועלות ישירות מול סוכני
הביטוח ,תוך דגש על הפקקים בכבישים.
כותרת הכתבה היתה ציטוט של אחד
מנותני השרות לחברות הביטוח.
בשום מקום בכתבה לא נכתב ולא נרמז
דבר על מצבה הפיננסי של חברה כזו או
אחרת המופיעות בכתבה.

המצפן הדיגיטלי של האיחוד
האירופי לשנת 2030
סו”ב יוסי מנור פותח צוהר לאסטרטגיה הדיגיטלית של הנציבות האירופית,
ואיך שיתוף פעולה בין מדינות רבות יסייע להטמיע אותה

ה

צילום ראש :באדיבות המצולם

נציבות האירופית הודיעה
על "החזון"  -היעדים
והדרכים שלה לשינוי
דיגיטלי מוצלח של אירופה עד
שנת  .2030תקשורת זו מתבססת
על האסטרטגיה הדיגיטלית של
הנציבות מפברואר  .2020היא
מציעה "מצפן דיגיטלי" אשר
יתרגם את שאיפותיו הדיגיטליות
של האיחוד האירופי לשנת 2030
למונחים קונקרטיים והם מתפתחים
סביב ארבע נקודות קרדינליות.
 .1מיומנות האזרחים  -עד שנת
 2030לפחות  80%מכלל המבוגרים
צריכים להיות בעלי כישורים אירופה תהפוך לדיגיטלית עד  | 2030צילוםShutterstock :
דיגיטליים בסיסיים ,ובאיחוד
האירופי צריכים להיות מועסקים  20מיליון האבטחה על תקשורת והעברת נתונים.
 .3טרנספורמציה דיגיטלית של עסקים -
מומחי טכנולוגית מידע ,כשיותר נשים צריכות
עד  2030שלוש מתוך ארבע חברות צריכות
לעסוק במשרות כאלה.
 .2תשתיות – עד אז על כל משקי הבית של להשתמש בשירותי מחשוב ענן ,ביג דאטה
האיחוד האירופי להיות בעלי קישוריות מהירה ובינה מלאכותית; יותר מ־ 90%חברות קטנות
לאינטרנט; הייצור של מוליכים למחצה חדישים ובינוניות צריכות להגיע לפחות לרמה בסיסית
וקיימים באירופה צריך להיות  20%מהייצור של עוצמה דיגיטלית; ומספר חדי־הקרן של
העולמי; מהפכת הקוונטים בעשור הקרוב האיחוד האירופי אמור להכפיל את עצמו.
 .4דיגיטציה של שירותים ציבוריים – כמו
תהווה תחליף שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות.
דוגמאות ליישומים אפשריים כוללים :פיתוח כן ,כל השירותים הציבוריים המרכזיים צריכים
מהיר ויעיל יותר של תרופות וכן הגברת להיות זמינים ברשת; לכל האזרחים תהיה גישה

לרשומות הרפואיות האלקטרוניות
שלהם ועוד.

פרויקטים מרובי
מדינות

כדי לטפל טוב יותר בפערי
היכולות הקריטיות של האיחוד
האירופי ,הנציבות תאפשר הפעלה
מהירה של פרויקטים מרובי
מדינות ,בשילוב השקעות מתקציב
האיחוד האירופי ,המדינות החברות
והתעשייה .הנציבות תתבסס על
התאוששות ועמידות המימון של
האיחוד האירופי.
כמו כן ,מציעה הוועדה לפתח
מסגרת של עקרונות דיגיטליים ,כגון
גישה לקישוריות באיכות גבוהה ,למיומנויות
דיגיטליות מספקות ,לשירותים ציבוריים,
לשירותים מקוונים הוגנים ולא מפלים -
ובאופן כללי יותר ,להבטיח שאת אותן הזכויות
החלות במצב לא מקוון  -ניתן יהיה לממש
באופן מקוון .ניתן היה לעגן עקרונות אלה
בהצהרה חגיגית ובין מוסדית בין הפרלמנט
האירופי ,המועצה והנציבות.
הכותב הינו חבר ועדת ההיגוי של לשכות
הביטוח באירופה

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

השתלמות
און ליין

יחסי שוכר ומשכיר בהיבט ביטוח
מטעם הועדה האלמטארית
בהשתלמות נדון בדגשים בסעיפים ובכיסויים להגנה על המבוטח
גם כשהוא במצב של שוכר וגם כשהוא במצב של משכיר
מרצה :עו"ד סיון חי-זיו,
מנהלת חוזים במשרד אורי אורלנד יועצים לניהול סיכונים
מנחה :סו"ב אסף יגר ,חבר הועדה האלמנטארית

מועד :יום שני | 12.07.21
שעה13:30-12:30 :

השתלמויות

ללא
עלות!

ליצירת קשר:
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ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

השתלמות
און ליין

הקשר בין עצמאיים עם תוכניות קצבה/תגמולים לעצמאיים
לבין קיבוע זכויות/טופס  161ד'
מטעם הועדה הפנסיונית
כיצד עוזרים לעצמאיים שיש להם תוכניות קצבה/פנסיה
המבקשים להמשיך לעבוד ולהרוויח לאחר גיל ( 67/62גבר/אישה)
מרצה :מר מלכיאל רחמים ,יועץ פנסיוני Empp
מנחה :סו"ב מיכל שילה ,חברת הועדה הפנסיונית
השתלמויות

ללא
עלות!

מועד :יום רביעי | 14.07.21
שעה13:30-12:30 :

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

ליצירת קשר:

*5823

ביטוח בעולם
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דוד ליפקין

זינוק של  40%בפרמיות
ביטוחי הסייבר

מבטחי אניית המכולות יפצו את רשות
תעלת סואץ במאות מיליוני דולר

יבוי מתקפות הסייבר עם דרישה לתשלומי כופר
הזניק את פרמיות הביטוח ,כולל ביטוחי משנה,
בשיעור של  40%בחידושים החצי שנתיים של הביטוחים .זו
ההערכה של יו”ר ברוקר הביטוח יו”ר  ,Willis Reג’יימס
וויקר.
חברות פונות יותר ויותר לעזרת מבטחי הסייבר בעקבות
מתקפות האקרים שדורשים תשלומי דמי כופר כדי לשחרר
את ההצפנה של מחשבים ורשתות מידע .מצב זה גרם
להרעת מצבם הפיננסי של מבטחי משנה .מסתבר ,שתשלום
דרישה של דמי כופר זינקה בחודשים האחרונים ל־ 220אלף
דולר ,זינוק של  43%מהרבעון האחרון של .2020
המצב הזה הביא לכך שמבטחי המשנה שמתמחים בביטוחי
סייבר צופים הרעה בסקטור ביטוחי הסייבר על רקע
העלייה בהתקפות .יו”ר ויליס רי מציין כי “אינני מאמין
שאף אחד לא ציפה להיקף כזה נרחב של התקפות סייבר
שכוללות דרישה לתשלום כופר”.
בנוסף ,הזינוק בכמות מתקפות הסייבר גרם מבטחים
ומבטחי משנה לקצץ בהיקף כיסוי ביטוחי הסייבר .זאת
בעקבות הזינוק בתביעות המבוטחים שנפגעו מתשלומי
הכופר .כמה מהמדינות ,כולל צרפת ,בוחנות הטלת איסור
על המבטחים לשלם דמי כופר לכנופיות ההאקרים

ל

ר

צילוםshutterstock :

אחר משא ומתן שנמשך כשלושה חודשים הושג הסכם בין הנהלת תעלת סואץ
לבין המבטחים והבעלים היפנים של אניית המכולות הגדולה Ever Given
לתשלום פיצויים של מאות מיליוני דולר להנהלת התעלה על הנזקים שנגרמו.
כאמור ,הספינה עלתה על שרטון בתעלה והדבר גם לשיתוק תנועת האניות בתעלה
לתקופת של מספר ימים .ההסכם משחרר את ספינת המכולות ממעצר שהוטל על ידי
בית משפט מצרי לפי בקשת הנהלת התעלה.
התביעה של הנהלת תעלת סואץ דרשה סכום של  916מיליון דולר לפיצוי הנזקים
שנגרמו לתעלה .מו”מ ממושך
התנהל בין הצדדים וכעת הושג
הסכם שפרטיו המלאים לא
פורסמו .נמסר כי היפנים התחייבו
לספק גוררת חדשה שתוכל לחלץ
ספינות מכולות גדולות ,זאת
בנוסף לפיצוי כספי של כמה
מאות מיליוני דולרים שישולמו
על ידי המבטחים .פרטי ההסכם
יוצגו בבית המשפט במצרים ב־11
ביולי ,כאשר ההסכם יובא לאישור.
תעלת סואץ מהווה מקור רווחים גדול לכלכלה המצרית .ב־ 6החודשים הראשונים
של  2021הסתכמו ההכנסות מהתעלה ב־ 3מיליארד דולר ,זינוק של  8.8%בהשוואה
לרבעון המקביל ב־.2020
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה .העבודה מהבית
באופן קבוע .משרה לטווח ארוך .לשלוח קו"ח למייל:
boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם
ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי ,ניהול תיקי
לקוחות ועבודה מול החברות .יש אופציות קידום! שכר
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח
קו"ח למיילtomerinsur@gmail.com :
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח
המשרד וניהול שוטף .לצד פעילות מסורתית ,המשרד
פועל בתחום  -תכנונים פנסיונים ,מיסוי ,תהליכי
פרישה ,גורם מתפעל .קורות חיים/מידע נוסף במייל
ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה עובד/ת ביטוח
אלמנטרי (דירות /עסקים/רכב) עבודה בסביבה
נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל-
avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים
בתחום הביטוח פנסיוני  /אלמנטרי  -שיפור ניכר
בתנאיםRh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -
חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית
ומקצועית באזור roznerbit@walla.co.il

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערה של
משפחת שפיר על פטירת

ירדנה שפיר
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית ,דרוש/ה
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/
סוכנות .ניסיון קודם הכרחי .קורות חיים למייל:
star202118@gmail.com
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
גביgabin@barak-fin.com 0522759119  :
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  052-4526944משה נייד  052-7703399גיל
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה גבי נתן

לאנה קריימן
משתתפים בצערך על מות אביך

יורי קריימן
שלא תדעי עוד צער
מערכת “ביטוח ופיננסים"

ז"ל

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052-2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח 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 ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
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

אנה קריימן
איתך באבלך על מות אביך

יורי קריימן
שלא תדעי עוד צער
לשכת סוכני ביטוח
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