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ביטוח 
ופיננסים

דיין לא ידוע היקף הנזקים של השריפה ע
שפרצה השבוע בהרי יהודה. כל חברות 
באזור  מבוטחים  להם  שיש  הביטוח 

שלחו שמאים לאומדן נזקים.
לשכת סוכני הביטוח הקימה חפ"ק מיוחד עבור 
נפגעי השריפה ובראשו עומד סו"ב קובי צרפתי, 
לדבריו,  בלשכה.  האלמנטרית  הוועדה  יו"ר 
המוקד עומד לרשות הסוכנים וגם לרשות נפגעי 
דרך  מבוטחים  שאינם  כאלה  כולל  השריפה, 
שיש  למשל,  יודעים,  לא  "אנשים  ביטוח.  סוכן 
קילומטר  שממוקמים  לבתים  גם  פיח  של  נזקים 
מהשריפה עצמה, נזקים שיצרו התזות המים של 
יקבים  כמו  לעסקים,  רווחים  אובדן  האש,  כיבוי 
שנפגעו. צריך לבדוק כל פוליסה אם קיימים בה 

הכיסויים המתאימים".
הלשכה  נשיא  של  התשובות  להלן 
לשאלות  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  בפועל, 

הציבור:
מי זכאי לפיצוי על נזקי רכוש?

דירה  ביטוח  שרכש  מי  "ככלל, 
לרוב יהיה מכוסה בביטוח לנזקי אש, 

והחריגים  הפוליסה  לתנאי  בכפוף 
הקיימים בה. וכאן חשוב להבחין בין 

עצמה  לדירה  כיסוי  ישנו  "דירה":  כיסויי  שני 
וישנו כיסוי לתכולת הרכוש באותה דירה. אני 

ממליץ לכל אחד ללא קשר לוודא כי הוא 
מכוסה על פי הצרכים המתאימים לו, 
ולמי שלא יודע מה הכיסוי ברשותו, 
הביטוח  סוכן  עם  להתייעץ  שיפנה 

שלו".
מה מכסה הביטוח הסטנדרטי? 

אש,  נזקי  מכסה  הפוליסה  "ככלל, 
אדמה,  רעידת  שוד,  פריצה,  גניבה, 
וזאת בכפוף לחריגים  וכיוצ"ב,  שטפון 

השונים".
ברשותו  שאין  מי  עושה  מה 

ביטוח?
"ביחס למי שנמנע מרכישת ביטוח, הוא יידרש 
וזו  מכיסו.  לו  שנגרם  הנזק  בעלויות  לשאת 
ברשותם  שאין  לאלו  לומר  ההזדמנות 
כיסוי ביטוחי כי אנו בלשכה ממליצים 

להם לפנות ולרכוש ביטוח".
מה מכסה הביטוח?

לדרישות  בהתאם  הינו  "הכיסוי 
הצרכים  פי  על  הלקוח  של 
יש  ההצעה.  במועד  לו  הרלוונטיים 
ואת  הדירה  את  לכסות  שבחר  מי 
התכולה לרבות רכוש מחוץ לדירה 
או  הפרטי  הבית  של  הגינה  או  המסלעה  כגון 

המחסן בחצר, דוד השמש וכיו"ב".

למי צריך להודיע על הנזק?
"יש לדווח לסוכן הביטוח והוא ינחה 
ההליך  המשך  בדבר  המבוטח  את 
ואופן מימוש הכיסוי הביטוחי מול 

חברת הביטוח".
מה חייבים לתעד?

המבוטח  הנכס  את  "מומלץ לתעד 
שמאים  היום  יש  ניזוק.  אשר 
לבצע  זה  שלהם  שהמומחיות 
שקשור  מה  בכל  הנזק  של  ההערכה 

במגורים עצמם".
של  במקרה  חלופי  דיור  לי  מגיע  האם 

שריפה?  
"בפוליסת הדירה קיים כיסוי למגורים חלופיים 
באם יש נזק בדירה שלא מאפשר חזרה למגורים 
הדיור  בתוצאות  תישא  הביטוח  חברת  סדירים. 
בהתאם  יתוקן  שהנזק  עד  בשכירות  או  במלון 

לתקופה הקבועה בפוליסה".

בחפ"ק מיוחד עבור ציבור נפגעי השריפה, בו 
הם יוכלו לקבל ישירות מסוכנים עזרה ראשונה 

ומידע חשוב על זכויות הביטוח שלהם.
השעות  בין  א'־ה,  בימים  לפנות  ניתן 
8:30־16:30  בין השעות  ו'  ובימי  8:30־21:00 

מספר הטלפון: 03-6366516

 בעקבות השריפה בירושלים: לשכת סוכני 
הביטוח נרתמת למען ציבור המבוטחים
האסון הכבד בהרי יהודה גרם נזקים כבדים לבתים, רכוש, כלי רכב ומקומות עבודה • גיבשנו 

רשימת תשובות לשאלות הציבור בעקבות השריפה הגדולה < מערכת "ביטוח ופיננסים"

shutterstock :השריפה בירושלים. מי שאין ברשותו ביטוח יאלץ לשאת בעלויות בעצמו | צילום

אנגלמן. "למי שלא יודע מה 
־הכיסוי ברשותו, שיפנה לה

תייעץ עם סוכן הביטוח שלו" 
| צילומים: באדיבות המצולמים

 צרפתי. עומד בראש 
חפ"ק השריפות
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 "סוכני הביטוח מצילים חיים ועוזרים 
למצוקות אישיות"

כך פתח את דבריו הממונה ברקת שהיה אורח הכבוד בכנס המועצה הארצית שנערך השבוע • חברי 
המועצה דנו גם בנושא חוק ההסדרים ומודל הסוכן האובייקטיבי < מערכת "ביטוח ופיננסים"  

הארצית ב המועצה  כנס 
במלון  השבוע  שהתקיים 
ובו  בהרצליה,  דניאל 
השתתף ד"ר משה ברקת, הממונה 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 
על  המועצה  חברי  עשרות  דנו 

רגולציה  ביניהם  נושאים,  מספר 
הסוכן  רפורמת  ההסדרים,  וחוק 

השונות  הוועדות  פעילות  האובייקטיבי, 
שירות  נותני  עם  והיכרות  בלשכה 

וענה  משרדו  פעילות  את  הציג  ברקת  חיצוניים. 
על שאלות חברי המועצה וסוכנים.

יש חלופות
והרבה  אותו,  שתוקפים  ענף  הוא  הביטוח  "ענף 
פעמים מחוסר הבנה", אמר ברקת. "סוכני הביטוח 
לפעמים  סוכנים   – ללקוחות  ערך  להביא  יכולים 
מצילים חיים, עוזרים למצוקות אישיות, משפחתיות, 

כלכליות – דברים שצריך להבין אותם".

פרטיים,  ניתוחים  על  למס  בנוגע 
מביאים  אנחנו  "אם  ברקת:  הגיב 
מס  הטלת  לדוגמה  כמו  מודל, 
הביטוח  אם   – הפרטי  הביטוח  על 
את  לשאול  צריכים  יקר  הפרטי 
ביטוח  בכלל  רוצים  אם  עצמנו 
פרטי. אם לא רוצים – בואו נבטל. 

אם כן רוצים, בואו נראה שזה במחיר 
הגיוני לעשות את זה. לא הגיוני 

לו  ונגיד  לציבור  שנבוא 
בריאות  ביטוח  תקנו  עכשיו  'אתם 
במחירים גבוהים וזה בסדר'. זה לא 

הגיוני כי יש חלופות". 
הסוכן  למודל  בהתייחסו 
"זהו  ברקת:  אמר  האובייקטיבי 

מייצרים  היצרנים  כי  נכון  מודל 
חושב  אני  העמלות.  ידי  על  תחרות 

מול  ישירה  בהתנגשות  זה  כי  בעיה  שזו 
להביא  יכולתי  הלקוח.  של  האינטרס 

בחוק  האובייקטיבי  הסוכן  של  הרפורמה  את 
רוצה  לא  אני  כי  זה  את  הבאתי  לא  ההסדרים. 
הסדרה  לייצר  רוצה  אני  כמחטף,  זה  את  לייצר 
מתחת  הקרקע  את  שומטת  שלא  עובדת,  שהיא 
להרבה  להתייחס  רוצים  אנחנו  הסוכנים,  רגלי 

עולמות שיעבדו בצורה נכונה". 
סו"ב יוסי אנגלמן, נשיא בפועל של לשכת סוכני 
לתפקוד  חשובה  המועצה  "פעילות  הביטוח: 
שיח  ומאפשרת  הביטוח  סוכני  לשכת 
פתוח וכנה על הנושאים הבוערים על 

סדר היום".
המועצה  יו"ר  דרעי,  מקסים 
הארצית: "אני מודה על פעילותם 
של חברי המועצה ופעילי הלשכה. 
במשימה  שעמדנו  חושב  אני 
הממלאת  המועצה  פעילות  של 
המדוכה  על  העליתי  חשוב.  תפקיד 
שלהם  והחשיבות  שבנפשנו  הנושאים  את 

הייתה קריטית לפעילות הלשכה".

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן

 ברקת
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 יוזמה להוצאת סוגיית גיל הפרישה לנשים 
מחוק ההסדרים

 בדיון פגרה מיוחד דנה הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים 
שנכלל בחוק ההסדרים < רונית מורגנשטרן

"
נפנה ליו"ר הכנסת כדי שיוציא את העלאת 
הזה  במקרה  ההסדרים.  מחוק  הפרישה  גיל 
דווקא  המגדרי  השוויון  נטל  את  מטילים 
על הקורבן, ומקומם אותי שנתנו לנושא הזה את 
של  תזה  אנטי  זה  שם  שיש  מה  שוויון.  הכותרת 
מעמיק.  דיון  ומחייב  מסועף  והוא  מגדרי,  שוויון 
כן  ועל  רבות,  לשאלות  בתשובות  צורך  לנו  יש 
מחוק  אותו  להוציא  ניאבק  המשך.  דיון  יתקיים 
ההסדרים, ונחתים את כלל חברי וחברות הכנסת 

בבקשה שכך יקרה ושתעבור חקיקה נפרדת". 
יו"ר הוועדה לקידום האישה,  כך סיכמה 

דיון  את  סלימאן,  תומא  עאידה  ח"כ 
להעלאת  במתווה  המיוחד  הפגרה 
בחוק  שנכלל  לנשים  הפרישה  גיל 

ההסדרים החדש.
מיכאלי,  מרב  התחבורה  שרת 

שאמורה לעמוד בראש הקבינט לשוויון 
נידון,  הנושא  שנה   11" אמרה:  מגדרי, 

כנסת  חברות  אותו  שהובילו  מאבק  והיה 
באופוזיציה מצאנו  היינו  מהאופוזיציה. כשאנחנו 
היום  גפני.  משה  ח"כ  כמו  בקואליציה  שותפים 
לא  הנוכחית  האופוזיציה  בקואליציה,  כשאנחנו 
אנחנו  ולכן  לחלוטין  נדם  קולם  אותם,  מעניינת 

צריכות להתמודד עם זה בעצמנו.
לביטול  שמונחת  שלי  חוק  הצעת  יש  "ככלל, 
את  להם  לוקח  שזה  כאלה  יש  כי  פרישה,  חובת 
לנשים  גיל פרישה  בבוקר. העלאת  לקום  הסיבה 
שיכולות ורוצות לעבוד זה דבר רצוי ומבורך. אבל 

אי אפשר לעשות את זה בלי להגן 
על הנשים שתיפגענה בוודאות". 

"האוצר לא מסכים"
הקודמות  "בקדנציות  גפני:  ח"כ 
העלאת  את  להביא  האוצר  ביקש 

גיל הפרישה, אמרתי שיש התנגדות 
הכנסת,  חברי  כל  והבאתי חתימה של 

הכנסת  חברות  של  הנפילים  דור  כולל 
שתמכו במהלך, אבל זה היה מותנה בכמה 
את  שנביא  אמרתי  מרכזיים.  דברים 
מנת  על  הכספים  בוועדת  לדיון  זה 
לא  והאוצר  פתרונות  למצוא 

הסכים, ובצדק מבחינתו.
קריטי,  סופר  הזה  "הנושא 
עניות,  נשים  שוחקים,  מקצעות 
כדי  לפתור.  שצריך  בעיות  הכל 
יכול להיות בחוק  זה לא  לפתור אותן 
לא  כולנו,  של  הנשים  אלה  ההסדרים. 
סקטור כזה או אחר, אך המציאות היא שהאוצר לא 
רוצה לקיים על זה דיון כמו שצריך. בסוף האישה 
הזו, שתיזרק לרחוב בלי לחם לאכול, לא מעניינת 

אף אחד ולכן אסור שזה יהיה בחוק ההסדרים".

"בעיות מובנות"
רגילה  חקיקה  להיות  "אני מסכימה שזו צריכה 
ולא בחוק ההסדרים. הצעתי לראש המפלגה שלי 
גמישות  סעיף  להכניס  חברתי  לשוויון  ולשרה 

יציאה  תחנות  לנשים  שיאפשר 
טטיאנה  ח"כ  אמרה   ,"62 מגיל  החל 

מזרסקי.
שלנו  "החיים  מואטי:  אמילי  ח"כ 
רוב  בפנסיה.  מתחילים  לא  כנשים 
העבודה  על  לוותר  שנאלצים  ההורים 
אלה  בבית  הילדים  עם  להיות  כדי 
האימהות. אי השוויון מתחיל הרבה יותר 
הסיפור  את  מקצינה  רק  והפנסיה  מוקדם 

הזה".
שאלה  מרגישה  לא  "אני  לזימי:  נעמה  ח"כ 
בחסמים,  העומק  בעיות  את  שפותרות  תוכניות 
מובנות  בבעיות  אנחנו  העבודה  לשוק  מהכניסה 
לכן  החינוך.  במערכת  המגדרית  מההסללה  ועוד 
להסתכל על תחנת היציאה ולקרוא לזה שוויון זה 

מקומם".
"לא נוכל לאשר את זה בדחק", הוסיפה ח"כ יעל 
רון בן משה. "ראוי לעצור ולחשוב האם להמשיך 
לתוכו  להכניס  לא  ההסדרים.  חוק  של  במסלול 
במציאות  אנחנו  משמעותיות.  כך  כל  רפורמות 
חברתית וכלכלית אחרת. גם אם יהיה עיכוב של 
נירה שפק הוסיפה: "אנחנו  מספר חודשים". ח"כ 

לא חותמת גומי".
נציג אגף תקציבים במשרד האוצר סיכם: "להעלאת 
וגם  במאקרו  גם  אדירות  תועלות  יש  הפרישה  גיל 
מדובר  לא  שנים...  יותר  חיות  היום  נשים  במיקרו, 
שום  אין  לעומק.  נידונה  היא  אבל  פשוטה  בסוגיה 

כוונה לעשות מחטף אלא דיון מעמיק ורציני".

משה גפני

מרב מיכאלי
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 אין מספיק סוכנים מתנדבים בפריפריות לטובת 
החולים המטופלים בעמותת "נולדת לנצח"
בלשכה מאוכזבים מקצב ההתנדבות של חברי הלשכה לסיוע מקצועי לטובת משפחות חולים 

קשים, בהם ילדים, המטופלים בעמותת "נולדת לנצח" < רונית מורגנשטרן

ייחודי ל מיזם  הוקם  כחודשיים  פני 
לשכת  בין  פעולה  שיתוף  במסגרת 

"נולדת  ועמותת  הביטוח  סוכני 
וסוכנות  סוכנים  יתרמו  שבו  לנצח" 

חולים  למשפחות  הלשכה  חברי 
קשים, באמצעות מתן סיוע מקצועי 
הינו  לנצח  נולדת  עמותת  חינם. 
שהוקם  התנדבותי־חברתי,  ארגון 
על  סגמן,  גרינבלט  קרן  ידי  על 

קהילתית  תמיכה  להעניק  מנת 
מחלת  עם  המתמודדות  למשפחות 

הסרטן ומחלות קשות אחרות.
את שיתוף הפעולה יזם בלשכה סו"ב מושיק 
היכרות  לאחר  השרון,  סניף  יו"ר  פורת,  בן 
אישית עם העמותה בעקבות מחלת סרטן של 
מנהלים  בן־פורת  של  לצדו  משפחה.  קרובת 
סו"ב  הנשיא  סגנית  הלשכה  של  המיזם  את 
אניה לוין, ויו"ר הוועדה לפעילות קהילתית 

סו"ב אלי שטרק.
עם  הפעולה  בשיתוף  הכוונה  שפרסמנו,  כפי 

באזורים  סוכנים  2־3  לגייס  הייתה  העמותה 
שבהם פועלים 22 סניפי העמותה.

לדברי בן פורת, עד כה התנדבו רק 8 
"אני  למיזם:  לשכה  וחברות  חברי 
מצפה מכל סוכן וסוכנת שרוצים 
)לא  יחסית  מועט  זמן  לתרום 
יותר מ־10 שעות למקרה, ולא 
לטובת  ממקרה־שניים(,  יותר 
ומשפחותיהם  חולים  אותם 
ואין  קשה  במשבר  שנמצאים 
המקצועי  הידע  את  לא  להם 
בכיסויים  לטפל  האנרגיות  את  ולא 
פורת  בן  אמר  הרלבנטיים",  הביטוחיים 
בפריפריות,  במיוחד  גדול  "המחסור  והוסיף: 
לשכת  מטעם  מתנדבים  שם  לנו  אין  ועדיין 

סוכני הביטוח".
בן  צירף  המיזם,  חשיבות  את  להמחיש  כדי 
יפית  וסו"ב  הוא  שקיבלו  תודה  מכתב  פורת 
סיוע  בעקבות  למיזם,  שהצטרפה  יוסף,  מור 

מקצועי חשוב ומוצלח בחולה.

מושיק בן פורת
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"משה ויפית היקרים,

ההערכה  תחושת  את  שיתארו  בעולם  מילים  אין 
ההתערבות  אילולא  כלפיכם.  חשה  שאני  והתודה 
שלכם במקרה שלי והמאמץ והשעות שהשקעתם, מי 
יודע מתי הייתי זוכה לבדיקה החשובה הזו, שהתיזמון 
שלה ותוצאותיה עלולות להיות גורליות. בעלי ואני 
מול  אונים  חסרי  כמעט  ימים  כמה  לפני  רק  עמדנו 
קיר שלא ידענו כיצד נחצה אותו, אך בזכות שני בני 
אדם טובים עם לב של זהב ונכונות לעזור, קיבלנו את 

הזכאות לבדיקה. 
המתנה  חודשיים  שזה  לנו  נאמר  שבתחילה  "בדיקה 
על  תודה  אבדק.  הבא  שבוע  כבר  ובזכותכם  לפחות 
שהושקעו,  השעות  על  וההכוונה,  הייעוץ  על  הכל, 
'הישיבה' על חברת הביטוח  ועל  על שיחות הטלפון 

ואסותא שאפשרו את המהלך. 
"כולי תפילה שמעז ייצא מתוק, ולבסוף יתברר שהכל 

כשורה. תודה רבה, כרמל אריאלי".

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
ofirha@drpz.co.il      052-6366154      אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
 תביעות 

צד ג'

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה

מערך
הסדרי צד ג'

התייעלות 
וחסכון משמעותי 

בהוצאות השוטפות

סיוע בתביעה
משפטית

8 סניפים
בפריסה ארצית

טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע 
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים



להצטרפות
חייגו

 ,JOBBIT של  המחשוב  מערכות 
הינן  מערכות,  מל"מ  בשיתוף 
ומסייעות  בתחומינו  מהמתקדמות 
וטיפול  סליקה  פתרונות  במתן  לנו 
ומהירות  יעילות  ברמות  בשגויים 

תגובה גבוהות ביותר.

מערכות מידע

להצטרפות
חייגו

שירות
בתחום  כי  מאמינים  אנו 
אנשי  להעסיק  יש  הפנסיוני 
מקצוע מומחים בתחום לכן, אנו 
משאבים  ומשקיעים  מקפידים 
כך   , עובדינו  בהכשרת  רבים 
תוכנית  סוג  לכל  מענה  שיתנו 
פנסיונית שקיימת עבור עובדיך

מקצועיות
לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי, 
סוכני  עם  מלא  פעולה  שיתוף 
ונציגי  השכר  חשבי  הביטוח, 
פחות  היא  שתוצאתו  המעסיק, 
מכתבים  פחות  ראש",  "כאבי 
בדיווחים  דיוק  הביטוח,  מחברות 
שיוך  על  שוטף  ומעקב 

התשלומים.

להצטרפות
חייגו
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 שלמה ביטוח בוחנת כניסה לתחומי 
חיים ובריאות

 טיוטת תשקיף שפרסמה החברה לקראת הנפקת 25% ממניותיה למוסדיים ולציבור חושפת אפשרות 
 להרחבת פעילותה לתחומי ביטוח נוספים • וגם: מהו שיעור העמלה הממוצע שהיא משלמת לסוכנים? 

< רונית מורגנשטרן

אביב, ל בתל  בבורסה  הנפקתה  קראת 
תשקיף  טיוטת  ביטוח  שלמה  פרסמה 
אפשרות  בוחנת  היא  כי  עולה  ממנה 
לרבות  נוספים,  ביטוח  לענפי  פעילות  להרחבת 

ריסק, חיים ובריאות.
שנה  לפני  הגישה  כבר  החברה  כי  לציין  יש 
בקשה  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  לממונה 

נסיעות  ביטוח  בענף  מבטח  רישיון  לקבלת 
לחו"ל ובענף ביטוח ערבויות מכר ומתן 

החברה  שונים.  מסוגים  ערבויות 
יגדילו  אלה  שפעילויות  מעריכה 
פועלת  שהיא  הענפים  פיזור  את 
פעילות  היקף  את  ויקטינו  בהם 

ביטוחי הרכב מסך העסקים. 
להיות  צפויה  ביטוח  שלמה 

שתונפק  השלישית  הביטוח  חברת 
מטיוטת  וליברה.  ווישור  אחרי  השנה, 

ביטוח  שלמה  כי  עולה  התשקיף 
תנפיק כ־25% ממניותיה למוסדיים 

ולציבור, כאשר עד 30% מהמניות שיונפקו יוצעו 
הן  ההערכות  למוסדיים.  והשאר   )7.5%( לציבור 
שהחברה תונפק לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל 

)אחרי הכסף(. 

הסוכנים במרכז
החברה מציינת כי ערוץ ההפצה המרכזי שלה 
שבהסתמך  מעריכה  והיא  הביטוח,  סוכני  הוא 
היא  שלה  הרחבה  ההפצה  רשת  על 
תוכל להגדיל את נתח השוק בענפי 
רכב,  ענפי  שאינם  כללי  ביטוח 
חיים  ריסק  ביטוחי  כאמור  לרבות 

ובריאות.
ביטוח  שלמה  הטיוטה,  פי  על 
עמלות  הביטוח  לסוכני  משלמת 
בכסף ו/או בשווה כסף )מבצעי קידום 
כל  עם  להסכמים  בהתאם  מכירות( 
של  כפונקציה  הביטוח,  מסוכני  אחד 
הממוצעת  העמלה  שיעור  הפרמיות. 

ששולמה לסוכני הביטוח מסך הפרמיות בתקופת 
מרץ  חודש  בסוף  שהסתיימה  החודשים  שלושת 
כ־5.5%,  על  עמד  ו־2019,   2020 ובשנים   2021

כ־5.7% וכ־5.1%, בהתאמה.

תלושי השכר נחשפים
שלמה ביטוח, מקבוצת שלמה אחזקות, הוקמה 
והתאגדה בישראל בשנת 2006 כחברה פרטית על 
ידי שלמה שמלצר ז"ל, לשעבר יו"ר דירקטוריון 
החברה ובעל השליטה בה, והחלה לפעול כחברת 
ביטוח במהלך שנת 2008. נכון למועד התשקיף, 
בעקיפין  שמלצר,  עתליה  אלמנתו,  מחזיקה 
במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה ובמלוא 
זכויות ההצבעה בה באמצעות חברות בשליטתה.
השנתי  שכרו  כי  התשקיף,  מטיוטת  עולה  עוד 
ביטוח,  שלמה  מנכ"ל  אומיד,  אורי  של  הכולל 
שכרו  שקל;  מיליון  בכ־3.5   2020 בשנת  הסתכם 
של טובי שמלצר, משנה למנכ"ל, הסתכם בכ־2.5 

מיליון שקל. 

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול

אומיד. הרוויח בשנה החולפת 
כ־3.5 מיליון שקל | צילום: 

יח"צ, באדיבות שלמה ביטוח



תוכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה, בין היתר:

      פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים

      הכפלת גבול האחריות לתקופה – הטבה חדשה! 

      חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר תחת גבול אחריות של 500,000 ₪*-הטבה חדשה! 

      השתתפויות עצמיות נמוכות

      פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה

      אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור

      ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח, לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של             

      חילוקי דעות עם המבטח

      פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה

      הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה 

      תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן

      כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון שקלים! 

      תקופת דיווח תביעות מוארכת - 180 יום לאחר סיום הפוליסה

      הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות – 3 עובדים ראשונים כלולים

      תוספת פרמיה של 50% בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות – הטבה חדשה!

      כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות / השקעות 

* אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה

כסוכן ביטוח מקצועי, אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב. 

חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין, עת תצטרך להתמודד עם תביעה ולשלם 

השתתפות עצמית גבוהה. במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך. 

להשארת פרטים וחזרה - לחצו כאן

אריאל ארז, מנהל עסקים, סוכנות ליסו"ב )1993( בע"מ
 lisov@insurance.org.il | 2 03-6396676 שלוחה  

* ט.ל.ח | האמור בכפוף לתנאי הפוליסה

תכנית הביטוח של 'איילון' בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל
הינה התכנית הוותיקה ביותר, אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ-25 שנים. 

ל'איילון' ניסיון מצטבר רב  בניהול תביעות בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח 
והצלחות מוכחות לאורך השנים

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית 
לחברי לשכת סוכני הביטוח

בברכה,
דניאל קסלמן, יו"ר דריקטוריון ליסו"ב, סוכנות לביטוח )1993( בע"מ

https://bit.ly/3CTQ2YN
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מה אפשר ללמוד מהרגולציה בסין?
סו"ב תדהר סאטובי סוקר את הנעשה בסין בנוגע לשמירה על הפרטיות, ומסביר 
מדוע חשוב להגביר את האכיפה נגד חברות העושות שימוש לרעה במאגרי מידע

מדרגה מ עולה  העולמית  הסחר  לחמת 
המפלגה  החליטה  שבעקבותיה  נוספת 
של  שורה  על  בסין  הקומוניסטית 
על  שמירה  שיאפשרו  רגולטורים  צעדים 
על  שמירה  מונופולים,  מניעת  הוגנת;  תחרות 
והעלאת  מידע  מאגרי  חיסיון  הפרט,  חופש 
פערים  לצמצם  מנת  על  וזאת  המינימום,  שכר 
להקנות  אפשרות  ומתן  בסין  האוכלוסיות  בין 

השכלה גבוהה לכלל האזרחים.
מערך  הסדרת  היא  הסיני  הרגולטור  מטרת 
החיים במדינה מההיבט של התנהגות תאגידית 
ואירגונית על מנת להגן על האינטרס הכלכלי 
ממשלתית  אכיפה  ידי  על  המתבצע  והחברתי 

רחבה.
הטכנולוגיה  בחברות  השליטה  הידוק  בנוסף, 
קווי  על  לשמירה  כבסיס  שירותים  ובחברות 
שוויון בין האזרחים במדינה תוך כדי שמירה על 

פרטיותם.
קמעונאיות,  חברות  עצמן  מצאו  זאת  בדרך 
נקנסות  ושלוחותיה,  באבא  עלי  כדוגמת 

כגון  חוקים  של  הפרה  על  דולרים  במיליארדי 
חופש הבחירה וזאת בשל ההגבלות על הלקוחות 
שמאפשרות את הקנייה אך ורק דרך פלטפורמות 
השיווק של החברות הללו העושות שימוש לרעה 

במאגרי מידע שם נמצא כל המידע.
ושירותים  נסיעות  חברות  גם  נקנסו  כן  כמו 
אשר מכרו את המידע האישי והפרטי לחברות 
חלק  הלקוח.  של  וידיעה  הסכמה  ללא  נוספות 
לימוד  לחברות  גם  הגיע  הרגולטורי  מהתהליך 
מטרת  ללא  לעמותות  הפכו  שבחקיקה  מרחוק 
רווח על מנת לאפשר השכלה שווה ולא השכלה 

רק לבעלי ההון.
בחברות  במיוחד  המינימום,  שכר  העלאת 
סינים  למיליוני  תאפשר  והשילוח,  המשלוחים 

אפשרות קיום שוויונית נוכח הצמיחה.
כל אותם שינויים גרמו לאחרונה לתנודתיות 
מנגד  לא עמד  האמריקאי  ההון. הממשל  בשוק 
והקפיא גל הנפקות של חברות סיניות. בנוסף, 
בדיווח  שקיפות  של  הדרישה  את  העלה  הוא 
במניות  הסוחרים  את  המסכנת  חקיקה  כל  על 

וזאת  האמריקאית,  בבורסה  הנסחרות  בחברות 
רק ההתחלה.

יש לקיים אכיפה
דיקטטורי  ממשטר  הסתייגותי  אף  על 
את  להעריך  שלא  יכול  איני  וקומוניסטי, 
פעולות הרגולטור הנוגעות לאכיפה המחמירה 
מידע  רע במאגרי  חברות העושות שימוש  נגד 
ופוגעות בחופש התחרות ובחסיון הלקוח. כולי 
תקווה כי אף במדינת ישראל יעשה מאמץ בכל 
הקשור לאבטחת מאגרי מידע ושמירה על חסיון 

לקוח.
הסיני  הענק  של  מהתובנות  ללמוד  ניתן 
שחילק קנסות לעשרות חברות שירותים. לא מן 
הנמנע כי גם בארץ - חברות האשראי, מוקדנים 
או כל חברה העושה שימוש בנתוני לקוח תדע 

כי היא חשופה לקבלת קנס שיש לאכוף אותו.

הכותב הוא יו"ר הוועדה הבינדורית בלשכת 
סוכני ביטוח

 האודן ישראל רוכשת את סוכנות הביטוח 
העצמאית ניליביט

 קבוצת האודן בלונדון נחשבת לאחד מהברוקרים הבינלאומיים המובילים בעולם • עודד לוסקי ויואב 
רן, שהקימו את ניליביט לפני 30 שנה, ימשיכו לנהל את הפעילות  < רונית מורגנשטרן

אודן ישראל סיכמה על רכישת ה
העצמאית  הביטוח  סוכנות 

"ניליביט".  והוותיקה 
רגולטורי.  לאישור  כפוף  ההסכם 
עודד  ניליביט,  סוכנות  מנהלי 
לוסקי ויואב רן, ימשיכו לנהל את 

הפעילות.
"הגב  כי  נמסר  ישראל  מהאודן 

בלונדון,  האודן  קבוצת  של  החזק 
מ־8,500  למעלה  המעסיקה 
ברחבי  מדינות  ב־45  עובדים 

העולם, ונחשבת לאחד מהברוקרים הבינלאומיים 
עובדי  את  גם  מעתה  ילווה  בעולם,  המובילים 

ולקוחות ניליביט".
ניליביט הוקמה לפני 30 שנה על ידי לוסקי ורן, 
ובהשלמת הרכישה תמשיך לפעול כחלק מקבוצת 
קודמותיה  כמו  הזו  הרכישה  ישראל.  האודן 

להשקיע  האודן  שאיפת  את  מדגישה 
להציע  וביכולת  הביטוח  במקצועות 

ללקוחות מומחיות וניסיון ביטוחי.

שילוב כוחות
דני סבר, דירקטור בקבוצת האודן 
אמר:  ישראל  האודן  ויו"ר  העולמית 
את  להרחיב  שואפים  תמיד  "אנחנו 
וניליביט  המקצועיות  יכולותינו 
הביטוח  מסוכנויות  אחת  הינה 
כוחות  שילוב  בישראל.  והאיכותיות  הוותיקות 
עם האודן תאפשר ללקוחות ניליביט את יכולות 
מהמובילות  בינלאומית  פלטפורמה  עם  העבודה 

בעולם".
"אנחנו  ישראל:  האודן  מנכ"ל  מליק,  איציק 
של  הקרובה  הצטרפותם  עם  ונרגשים  שמחים 

סיפור  ישראל.  האודן  לקבוצת  ועובדיה  ניליביט 
צמיחתה של האודן ישראל ב־20 השנה האחרונות 
הישראלי,  הביטוח  בשוק  תקדים  חסר  אירוע  הינו 
בהמשך  חשובה  דרך  אבן  עבורנו  מהווה  וניליביט 
המסע שלנו. לחיבור האנושי והמקצועי של ניליביט 
זו  ורכישה  והאודן ישראל פוטנציאל סינרגטי רב 

תעצים את איכויות שני הארגונים".
שלנו  "השאיפה  הוסיפו:  רן  ויואב  לוסקי  עודד 
הינה לקחת את ניליביט לשלב הבא, מה שאומר 
את  ללקוחותינו  להציע  שלנו  היכולת  מיקסום 
ביותר,  והמתקדמים  הטובים  הביטוח  פתרונות 
מגוון  עם  לעבוד  והיכולת  לגודל  היתרון  ניצול 

רחב יותר של מבטחים בארץ ובעולם".
העצמאי  הביטוח  ברוקר  הינו  ישראל  האודן 
בישראל,  הגדול  ביטוח(  חברת  בבעלות  )שאינו 
ומעסיק  השונים  הביטוח  תחומי  ברוב  שעוסק 

כ־200 אנשי ביטוח.

דעה | 

סבר. נביא ללקוחות ניליביט 
פלטפורמה בינלאומית 

מהמובילות בעולם"
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ליצירת קשר:
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ליצירת קשר:
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השתלמות
און ליין

השתלמות
און ליין

השתלמויות
ללא

עלות!

השתלמויות
ללא

עלות!

חידושים ועדכונים בתוכנות למשרד הסוכן
מטעם ועדת טכנולוגיה

מרצה: מר מלכיאל רחמים, יועץ פנסיוני – יועץ לוועדה הפנסיונית 
מנחה: סו"ב עופר צינורי

מועד: יום שני | 23.08.21
שעות: 14:00-12:30

מועד: יום רביעי | 25.08.21
שעה: 13:30-12:30

מנחים: 
סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת הטכנולוגיה, סו"ב מוטי הרשקו, סגן יו"ר ועדת הטכנולוגיה

משתתפים:
גב' ליאת אמיר – חברת כרמל טק: טפסים אינטראקטיביים מותאמים למסך הנייד

רון ברק mobil2CRM: הקלטת שיחות מניידים כולל וואסטאפ
יעקב עוז דיני, מומחה סייבר: מה שצריך לדעת על אבטחת סייבר במשרד שלך

הקשר בין קיבוע הזכויות-טופס 161ד' לפרישה מעבודה 
עקב נכות או אכ"ע גם לפני גיל פרישה חוקי

מטעם הועדה הפנסיונית

כיצד ניתן להקטין את גובה המס לנכים שפרשו מעבודתם בכל גיל 
בשל נכות יציבה או אכ"ע יציב ומשלמים מס הכנסה

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח
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קייטנת הקיץ  בדרכים

ווישור תממש את 
 האופציה להגדלת 

השליטה באיילון 
ל־67% 

ההיקף הכספי של העסקה יסתכם בכ־473 
מיליון שקל • אמיל ווינשל: "זו הייתה 
התוכנית המקורית שלנו. שמחים על 

אישור העסקה" < רונית מורגנשטרן

הראל חילצה מאיסלנד 
שלושה מטיילים 

ישראלים אשר חלו 
בקורונה

שלושה חולים - אחד במצב קריטי, השני קשה 
והשלישי במצב קל־בינוני - הוסטו לארץ 

באמצעות מטוס רפואי מיוחד < רונית מורגנשטרן

נוסף ב חלק  למכירת  משפחה  לענייני  המשפט  בית  אישור  עקבות 
של החזקות לוי רחמני ז"ל באיילון אחזקות שבידי מנהל העזבון, 
תגדל העסקה במסגרתה רוכשת ווישור השליטה באיילון, לכ־67%, 

לעומת 50.44%, בעסקה שנחתמה בסוף יוני.
מורן מאירי,  לאחר העסקה שסוכמה בסוף יוני, כאמור, נותרו בידי עו"ד 
באיילון  השליטה  בעל  לשעבר  ז"ל,  רחמני  יצחק  לוי  של  העיזבון  מנהל 
בחודש  החברה.  מהון  כ־16.5%  המהוות  איילון  של  נוספות  מניות  אחזקות, 
יולי האחרון הוא הודיע שאינו מתנגד שגם הן ימכרו 
לווישור תמורת סכום נוסף של כ־118.2 מיליון 
ש"ח. בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, 
שהתבקש לאשר את מכירת המניות הנוספות, 

אישר כאמור.
ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי ווישור תממש 
את האופציה שניתנה לה וסכום העסקה יגדל 
כ־354.5 מיליון  לכ־473 מיליון ש"ח, לעומת 
בידי  שאושר  הנוסף  החלק  על  במקור.  ש"ח 
מנהל העיזבון )כ־16.5%( תשלם ווישור כ־118.2 

מיליון ש"ח.
ופיננסים": "אנחנו  בווישור, אמר ל"ביטוח  וינשל, מבעלי השליטה  אמיל 
שרצינו  מה  זה   – באיילון  הנוסף  החלק  לרכישת  האישור  על  שמחים 

מלכתחילה".
בשותפות  הן  משקיעים,  של  הצעות  מספר  בוחנת  החברה  כי  נודע,  עוד 

בשליטה והן במימון; חלק מהמשקיעים הם משקיעים אסטרטגיים מחו"ל. 
 16 בסך  מקדמה  גלובלטק  ווישור  העבירה  להסכם,  בהתאם  ביולי,  ב־11 

מיליון ש"ח במסגרת העסקה לרכישת השליטה באיילון אחזקות. 
במסגרת העסקה הוצבו מספר אבני הדרך למימושה עד ה־01/05/2022. 

בקורונה ל נדבקה  ישראלים  מטיילים  כ־30  של  שקבוצה  אחר 
במהלך טיול באיסלנד, החליטה חברת הביטוח הראל לשגר מטוס 
רופאים,  הכולל שלושה  מיוחד  רפואי  צוות  ועליו  רפואי  חילוץ 

פרמדיק וציוד מציל חיים, בכדי להביא לישראל שלושה חולים.
בלילה  שלשום  נחת  הראל  חברת  שחכרה  מיוחד  רפואי  חילוץ  מטוס 
אשר  ישראלים  מטיילים  שלושה  סיפונו  כשעל  גוריון  בן  התעופה  בנמל 

קבוצתי  טיול  במהלך  בקורונה  חלו 
באיסלנד. המטוס, מסוג איירבס 320, 

המריא אמש מישראל.
מבין המבוטחים שחולצו אחד נמצא 
במצב קריטי, אחד במצב קשה ואחד 
במסגרת  קל-בינוני.  במצב  נוסף 
החילוץ נענתה הראל לבקשת משרד 
שלישי  מטייל  ארצה  והטיסה  החוץ 
ידי  על  מבוטח  שאינו  פי  על  אף 

החברה, מטעמים הומניטאריים.

בידוד באיסלנד
בבידוד  ,ישהו  תסמינים  ללא  בקורונה  שנדבקו  הנוספים  הקבוצה  חברי 
באיסלנד בהתאם לנהלי הבריאות של איסלנד ושל ישראל עד להחלמתם. 
חברת הראל נמצאת בקשר רציף עם המבוטחים הנוספים, תומכת ומאחלת 

להחלמתם המהירה.
החולים שחולצו לישראל הובהלו ישירות מנמל התעופה בן גוריון לבתי 
המשך  ולצורך  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם  הארץ  במרכז  החולים 
ומשפחותיהם  המבוטחים  את  ללוות  תמשיך  הראל  "חברת  רפואי.  טיפול 

ולעמוד לצד מבוטחיה בימים קשים אלו", נמסר מהחברה.

אמיל וינשל | צילום: רמי זרנגר

חילוץ במטוס רפואי | צילום: IMA הטסות
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הפרטים הקטנים: צלקת אסתטית 
ופוליסת תלמידים

 עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי מיוחד על פסק דין ביחס לנכות עקב צלקת אסתטית 
בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים

כיסוי א בנושא  העיקריות  הסוגיות  חת 
ביטוחי הינה העובדה כי פוליסות ביטוח, 
ותמיד  נזק  כל  טיבן, לא מכסות  מעצם 

יש לבחון את החריגים וההתניות הקיימות בהן.
תביעה  הוגשה  בנצרת  השלום  המשפט  לבית 
במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים, 
למבוטחת  נותרה  אשר  נכות  לסוגיית  בנוגע 
כתוצאה מתאונה עקב פגיעה בחלון זכוכית, ונזק 

אשר נגרם לה בגשר האף והוביל לצלקת.   
המבוטחת טענה כי מגיעה לה נכות עקב הצלקת 
כי  השיבה  הביטוח  חברת  בתאונה.  לה  שנגרמה 
מהטעם  ביטוח  לתגמולי  זכאית  לא  המבוטחת 
מבחני  פי  על  נחשבת  הפוליסה  פי  על  שנכות 
צלקת  לעניין  הלאומי.  הביטוח  מטעם  התקנות 
אסתטית, מדובר על הליך חריג אשר יקבע על ידי 
ועדת חריגים. אגב, ועדת החריגים רשאית לקבוע 
נכות בגין צלקות אסתטיות, בכפוף לכך שנכות זו 

לא תעלה על דרגת הנכות הקבועה בתקנות. 
המבוטחת פנתה לוועדת החריגים אשר קבעה לה 
נכות אסתטית צמיתה בשיעור של 0.5% ובהתאמה 
לא  שהמבוטחת,  אלא  ביטוח,  תגמולי  לו  שולמו 
קיבלה את עמדת ועדת החריגים וטענה כי הינה 
זכאית לשיעור נכות בגובה 10% בהתאם לחוו"ד 
כי  קבע  המשפט  בית  מומחה  שקיבלה.  רפואית 
שיעור הנכות עומד על 5% )בדומה לחוו"ד מטעם 

רופא חברת הביטוח(. 

פירוש מצומצם לחריגים
כי  נזקיה,  יתר  בין  טענה,  בתביעתה  המבוטחת 
הינה זכאית לפיצויים בגין הצלקת אלא שמאידך 
צלקת  על  מדובר  כי  הביטוח  חברת  השיבה 
חפצה  ולו  עליה,  חלה  אינה  שהפוליסה  אסתטית 
עליה  שהיה  הרי  ההחלטה  על  לערער  המבוטחת 
לפנות לועדת חריגים ולא להפנות את טענותיה 

לחברת הביטוח. 
"נכות"  כי  קובע  בסוגיה  דן  אשר  המשפט  בית 
בת פיצוי, אינה כוללת "דרגת נכות בגין צלקות 
אסתטיות". בית המשפט מציין כי במקרים של אי 
ותניות  לחריגים  בנוגע  ביטוח  בפוליסת  בהירות 
לאותם  מצמצם  פירוש  להעניק  ראוי  הפטור 

חריגים ותניות פטור הקיימות בפוליסה.  
פרשנות של הגדרת "נכות" בפוליסה, המחריגה 
תעשה  מתחולתה,  אסטטיות  צלקות  בגין  נכות 
באופן מצומצם שלפיו תוחרג מתחולת הפוליסה, 
נכות בגין צלקות אסטטיות בלבד, אך מוסיף בית 
המשפט וקובע כי צלקות בעלות נכות משולבת – 

הכוללת היבט אסטטי והיבט תפקודי, יכנסו בגדר 
את  יזכו  ובהתאמה  הפוליסה  של  הכיסוי  גבולות 
הנפגע בתגמולי ביטוח,  על פי תנאי הפוליסה.   

ההיבט התפקודי
האם   - לשאלה  המשפט  בית  מתפנה  משכך, 
תפקודי.  היבט  גם  כוללת  המבוטחת  של  הצלקת 
בית המשפט אשר בוחן שאלה זו, בין היתר, על ידי 
עיון בחוו"ד המומחים הרפואיים קובע כי לא קיים 

היבט תפקודי במקרה נשוא התביעה.  
המבוטחת טענה כי על פי פסיקת בתי המשפט 
קיימת הכרה בנכות בגין צלקת מכערת כנכות בת 
פיצוי, אלא שבית המשפט מאבחן את פסקי הדין 
אשר צורפו בתמיכה לטענות המבוטחת וקובע כי 
של  משולבת,  נכות  על  דובר  כולם  הדין  בפסקי 
מדובר  ולא  תפקודי  אופי  בעלת  אסתטית  צלקת 
על נכות בגין צלקת אסתטית בלבד, כפי שקיים 

במקרה נשוא תביעה זו.   
בית המשפט שב ומדגיש כי המומחים הרפואיים 
לא קבעו ביחס למבוטחת כי קיים היבט תפקודי, 
מגרדת,  רגישה,  צלקת  על  מדובר  כי  נקבע  לא 
בעבר  שנדונו  אחרים  למקרים  בדומה  מעקצצת, 

בפסיקה.  

"נכות זמנית"
כושר  אי  בגין  פיצוי  בנוסף  דרשה  המבוטחת 
 30 של  לתקופה  הספר  מבית  העדרות  עקב  זמני 
המבוטחת  כי  השיבה  הביטוח  שחברת  אלא  יום, 
לא הוכיחה שנעדרה ולא הוכיחה כי אופי הפגיעה 
בפוליסה.  הנקובה  תקופה  למשך  העדרות  הצריך 
שכן על פי תנאי הפוליסה, "נכות זמנית" צריכה 
גורם  ובאישור  רצופים  ימים   21 לפחות  להמשך 
שכזה.  אישור  המציאה  לא  והמבוטחת  מוסמך 

משכך בית המשפט דוחה גם את הדרישה הזו.  
טענה  המבוטחת  כי  אוסיף  התמונה  להשלמת 
ועל  החריגים  ועדת  להחלטת  להתייחס  שאין 
הנכות  שיעור  פי  על  לפצותה  הביטוח  חברת 
אלא   ,)5%( הביטוח  חברת  של  המומחה  שקבע 
שבית המשפט דחה את הטענה מהטעם שהפוליסה 
מחריגה צלקת אסתטית ולכן אף אם קיימת נכות 

היא אינה נכללת בגדרי הפוליסה. 
אך  התביעה,  את  המשפט  בית  דוחה  לסיכום, 
לנוכח הנסיבות לא מחייב את המבוטחת בהוצאות. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

 הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח 
ויועמ"ש הלשכה

Shutterstock :הפוליסה מחריגה צלקת אסתטית ולכן אף אם קיימת נכות היא אינה נכללת בגדרי הפוליסה | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר 
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל 

תיקים שכיר. ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני 
3 שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי - יתרון 

מסגרת העסקה א-ה 8:30-14:00 נא לשלוח קורות 
sharon@og-ins.co.il :חיים ל

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות, המתמחה בשיווק 
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט, חיים/בריאות, 
דרושים: רפרנט/ית שימור לקוחות, אנשי מכירות 

עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח, מתאמי 
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום, מזכירה 
בכירה עם ניסיון, תנאים וסביבת עבודה מעולים! 

לפרטים: 054-7000072 חגי

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן, דרוש/ה 
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי, עם נסיון 

בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח. עבודה 
לטווח ארוך. התחלה מיידית. שעות העבודה בימים 

א'-ה' 8:30-16:00 יום ו', פעם בחודש, 9:00-12:00 נא 
cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

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 

tomerinsur@gmail.com :קו"ח למייל

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 

Rh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -בתנאים

חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים 
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית 

roznerbit@walla.co.il ומקצועית באזור

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

שכירות משנה
להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר 

סבא בבניין מבוקש, משרד מרווח כולל שימוש בחדר 
ישיבות. העלות 3500 + מעמ -מחיר קבוע הכולל 

חשמל, ארנונה, ניקיון, אינטרנט – קו סימטרי ודמי 
ניהול. ערן 054-2004455 הנחה מהותית לסוכנת / 

סוכן בתחילת הדרך!

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 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ערן בר סוכנות לביטוח בעמ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות. לפרטים יש לפנות לערן 
eran@bar-ins.co.il 054-2004455. סודיות מובטחת

סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 

המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות 

/ עצמאים / פרטיים.

אנו מתמחים ביועץ למשכנתה )חדשה / מיחזור / 
איחוד הלוואות / ועוד(. נשמח לשת"פ עמך על תיק 

המבוטחים שלך, ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא 
 נפגש לקפה, שלמה קרקסוני, 052-2944888 

https://www.facebook.com/krsmartmoney
סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק 

ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com

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

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

סוויס רי: מזג האוויר הקיצוני הסב 
הפסדים של 42 מיליארד דולר למבטחים 

הביטוח מ לחברות  דולר  מיליארד  ב־42  שמוערכים  הפסדים  הסב  הקיצוני  האוויר  זג 
ברחבי העולם במחצית הראשונה של 2021. ההפסד השני בגודלו, קובע סקר של מכון 
המחקר של סוויס רי. ההפסד הכולל מאירועי מזג האוויר בששת החודשים הראשונים של 

השנה הגיע ל־77 מיליארד דולר.
דולר לפי ניתוח סוויס רי, הסופות שפקדו את ארה”ב הסבו הפסד של 15  מיליארד 
בתקופה  בארה”ב  שנרשם  ביותר  הגבוה  ההפסד  זה  הביטוח.  גלי לחברות  ואילו  זו. 

החום שפקדו את מערב קנדה וצפון מערב ארה”ב בסוף יוני גרמו לדליקות ובמיוחד לנזקים 
בקליפורניה. הנזקים לרכוש מבוטח נאמד בקרוב ל־7 עד 10 מיליארד דולר.

מזג האוויר הקיצוני באירופה ביוני כלל סופות רעמים, ברד וסופות טורנדו שהסבו נזקים 
לבתים וכלי רכב בגרמניה, בלגיה, הולנד, צ’כיה ושוויץ. האומדן של הנזקים לרכוש המבוטח 
נאמד  יולי  אירופה בחודש  הנזק כתוצאה משיטפונות שפקדו את  דולר.  הוא 4.5 מיליארד 

ב־6.5 מיליארד דולר לרכוש.

המתמחה א  Chubb מנכ”ל  גרינברג,  יבן 
שלמרות  מזהיר  לסייבר,  משנה  בביטוחי  גם 
משקפים  לא  הם  הסייבר,  תעריפי  של  ההתייקרות 

את הסיכונים שיהיו בשל מתקפת סייבר רחבה.
התייקרות  שהייתה  למרות  גרינברג,  לדעת 
זאת  נמוכים,  עדיין  הם  סייבר,  ביטוחי  בתעריפי 
בהשוואה לגודל הסיכונים הקיימים. בדומה למגפה, 
ביטוחי  תעריפי  קטסטרופלית.  תדמית  לסייבר  יש 
הסייבר התייקרו ב־56% בארה”ב וב־35% בבריטניה 
 Chubbל־ מה שסייע  הראשון של השנה,  ברבעון 
של  השני  ברבעון  העסקיות  התוצאות  את  לשפר 

השנה.
גרינברג ציין שהעולם נהיה יותר קשור דיגיטלית 
מאיומים  כתוצאה  סיכונים  ביותר  מתנסים  והם 
על הקשר הדיגיטלי. זה מחייב את חברות הביטוח 
להיערכות מוגברת לסיכונים האלה. עם זאת, הוא 
מרגיש יציבות בתנאי השוק למרות הצורך בייקור 

תעריפי ביטוחי הסייבר.
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גרינברג: תעריפי 
הסייבר לא משקפים 

את הסיכונים

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה דניאל 

שלום על פטירתה של אימו

יהודית 
שלום  ז"ל

שלא תדע עוד צער

השריפות בקליפורניה הסבו נזק של מיליארדי דולרים למבטחים

mailto:cochi@shir-ins.com
mailto:eran@bar-ins.co.il
mailto:yanivaghion@gmail.com
mailto:gil@beyahad-ins.com

