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ביטוח ופיננסים

חילופי תפקידים
בתום שנת כהונה מוצלחת, 

אבשלום מוסקוביץ יחליף 
את פיני חג'ג' בתפקיד יו"ר 

MDRT ישראל < עמ' 8

שקיפות מול העמיתים
האירוע הדרמטי 

במיטב דש - 
התייחסות יועמ"ש 

הלשכה < עמ' 3

המרוץ לנשיאות הלשכה
סו"ב אודי אביטל הודיע 

כי יתמודד לתפקיד נשיא 
הלשכה בבחירות שיערכו 

בנובמבר < עמ' 10

בעקבות מאבק 
הלשכה - היטל 

הבריאות על 
רפואה פרטית 

הוצא מחוק 
 ההסדרים

משרד האוצר, בראשותו של אביגדור 
ליברמן, החליט לבטל את המיסוי 

על הרפואה הפרטית. יו"ר ועדת 
הבריאות בלשכה, סו"ב איגור מורי, 

וסגנית נשיא הלשכה, סו"ב אניה 
לוין, בראיון מיוחד בנושא < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

רפואה ה על  האוצר  משרד  שיזם  היטל 
ויעבור  ההסדרים  מחוק  יוצא  פרטית 
האוצר  שר  סיכמו  כך  רגילה.  לחקיקה 
לוי  מיקי  ח"כ  הכנסת  ויו"ר  ליברמן  אביגדור 
רבים  לחצים  אחרי  וזאת  שעבר,  השבוע  בסוף 
גורמים  על  הביטוח  סוכני  לשכת  שהפעילה 
בכנסת ובממשלה בנושא זה. הלשכה מברכת על 

ההחלטה להוציא את ההיטל מחוק ההסדרים. 
מדובר בהיטל, שעמד במקור על 40% על חברות 
מאבק  בעקבות  קוצץ,  כך  ואחר  ושב"ן,  ביטוח 
 10% ובשב"ן  ל־30%,  נוספת  וביקורת  הלשכה 
בלבד. ההיטל אמור לחול על כל תשלום שישלמו 
חברות הביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של 
)שב"ן( לרופא או למוסד הרפואי  קופות החולים 
וייעוציים.  ניתוחים  של  פרטית  פעילות  בגין 
במקרים של ניתוחים פרטיים ללא כיסוי ביטוחי, 

ייגבה היטל בשיעור זהה.
שמדובר  היא  רגילה  חקיקה  של  המשמעות 
בהליך ארוך ומעמיק יותר, הכולל דיונים בוועדה 
הנודעים  הגורמים  כול  עם  בכנסת  הרלבנטית 
בדבר, כך שהסיכויים שההצעה תעבור נמוך. חוק 
ההסדרים עובר בהליך מקוצר, כשלרוב הוא נדון 

ומאושר רק בוועדת הכספים.
בלשכה פעלו בחודשים האחרונים מול גורמים 
ואנשי מקצוע  ביניהם חברי כנסת, שרים  שונים 
והניתוחים  הרפואה  על  המס  את  לבטל  במטרה 

הפרטיים.

"לא מביא לשיפור"
הממשלה  שרי  לכלל  שנשלח  העמדה  בנייר 
באמצעות  הפרטית  הרפואה  "דיכוי  כי  נכתב 
היטלים כפי שמוצא בתיקון זה לא יביא לפתרון 
ושיפור במערכת הרפואה הציבורית, ההיפך הוא 
הנכון, הוא יוביל לפגיעה במבוטחים בציבור אשר 
וכעת  הפרטית  לרפואה  לפנות  ידעו  היום  עד 
יסתכלו בעיניים כלות כיצד השירותים הפרטיים 
מתרחקים מהם ועלותם תעלה עוד יותר, עד כי 

ידם לא תהיה משגת עוד". 
כעת, לאחר ההודעה על ביטול ההצעה למסות 
ומודים  החולים המבוטחים, בלשכה מברכים  את 
לרפואה  הזכות  על  והשמירה  ההבנה  על  לשר 

איכותית לציבור הרחב. 
סו"ב  אמר  האוצר,  שר  של  ההחלטה  בעקבות 
יוסי אנגלמן, נשיא לשכת סוכני הביטוח בפועל: 

"אני מברך את שר האוצר אביגדור ליברמן ואת 
יוטל  זה  שמס  שהבינו  לוי  מיקי  הכנסת  יו״ר 
רצון  שבעי  אנו  ביצוע.  בר  ואינו  המבוטחים  על 
התקבלה  הביטוח  סוכני  לשכת  של  שעמדתה 
במלואה. אנו חברי הלשכה נמשיך לפעול לטובת 
המאבקים  בכל  לאות  ללא  המבוטחים  ציבור 
בהמשך הדרך". עוד אמר אנגלמן: "עם פרסומה 
של הטיוטה הראשונית לחוק ההסדרים והסעיפים 
הנוגעים למדיניות הפיסקלית ולרפורמת המיסוי 
הכנסת  חברי  מול  פעלנו  הפרטיים,  בביטוחים 
לא  הביטוח  סוכני  כי  והבהרנו  האוצר  ומשרד 
אני  בחוק.  כמוזכר  מס  נטל  עם  להשלים  יוכלו 
בכנסת  הן  קשבת  אוזן  מצאנו  כי  להודות  רוצה 
כל  את  כך  על  מברך  ואני  האוצר  במשרד  והן 

העוסקים במלאכה".

"היינו הלוביסטים של 
הציבור"

הייתה  הלשכה,  נשיא  סגנית  לוין,  אניה  סו"ב 
שמחה  "אני  בנושא:  לאות  ללא  שפעלו  מי  בין 
הנהלת  של  ואינטנסיבית  ממוקדת  שבפעילות 
וצוות הלשכה ובהם משרד הלובינג בראשות של 
אושרת קמחזי,  והיח״צ בראשות  בן הרוש  לירן 

הצלחנו למנוע את גזירת המס הן לטובת ציבור 
אשר  אלו  שהם  המבוטחים  לציבור  והן  הסוכנים 
אמרה  שלנו",  העדיפויות  סדרי  בראש  נמצאים 
של  נוספות  יוזמות  כי  לציין  רוצה  "אני  לוין. 
נוכל  ובקרוב  הפרק  על  כעת  עומדות  הלשכה 

לעדכן על התפתחויות". 
וסיעוד  בריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב 
פרטית  רפואה  על  בהיטל  "בטיפול  בלשכה: 
נתקלנו במצב ייחודי שבו לא מספיק לשלוח איזה 
מכתב או לדבר עם גורם אחד כלשהו. זו מערכה 
שדרשה גם עבודה מול מספר גורמים, שביום יום 
לפעמים אף עוינים אחד את השני. פוליטיקאים 
מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, רגולטורים, ומצד 
)ארגון  ארצ"י  כמו  לצידנו  שנלחמו  הגופים  שני 

הרופאים העצמאים( וחברות הביטוח. 
חלק  שבעצם  זה  מובהק  באופן  שבלט  "מה 
ממקבלי ההחלטות לא באמת ידעו על מה מדובר 
וזה הקל מאוד על אגף התקציבים להציג תחזיות 
התמונה  המקצועי  ההסבר  לאחר  מופרכות. 
התהפכה. בנושא של 'מס החולים' הקורבן הצפוי 
היה הציבור, זה שאין לו לוביסטים ואנשי יח"צ, 
של  הלובי  הייתה  הביטוח  סוכני  לשכת  ולכן 

הציבור הרחב".

 מאבק הלשכה הצליח - משרד האוצר 
ביטל את ההיטל שיזם

ההיטל על רפואה פרטית יוצא מחוק ההסדרים ויעבור לחקיקה רגילה • אנגלמן: "עמדת 
הלשכה התקבלה במלואה, וזאת לטובת ציבור המבוטחים" < רונית מורגנשטרן

אניה לוין, איגור מורי | צילומים: גיא קרן
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 פעלה ללא אישור: "מיטב דש" תחזיר לעמיתי 
קופת הגמל דש יותר מרבע מיליארד שקל

כך פסק ביה"מ המחוזי בתביעה ייצוגית בטענה שגבתה דמי ניהול בניגוד להסכמים • מיטב דש: "החלטה 
שגויה, נערער לעליון" • יועמ"ש הלשכה: "פסה"ד משקף את העובדה שעל גופים מוסדיים לפעול בצורה 

מיטבית לשמירה על זכויות העמיתים ולפעול בשקיפות למול העמיתים" < רונית מורגנשטרן

אתמול ב פסק  אביב,  בתל  המחוזי  יה"מ 
)ד'( כי על קופת הגמל "דש" של מיטב 
יותר  סכום של  להחזיר לעמיתים  דש, 
ניהול  דמי  גביית  בשל  שקל,  מיליארד  מרבע 
הנאמנות  חובת  הפרת  ותוך  להסכמים  בניגוד 

שלה כלפיהם.
לאירועים  המתייחס  דין  בפסק  מדובר 
שהתקיימו לפני עשרות שנים במסגרת תובענה 
הגמל,  בקופת  עמיתים  שני  שהגישו  ייצוגית 
 1969 בשנת  לקופה  שהצטרף  גרינברג  ישראל 
 .1984 בשנת  לקופה  שהצטרף  לוינרד  ומיכאל 
השניים טענו כי זו גבתה מהם דמי ניהול, בניגוד 
לקופה.  הצטרפותם  בעת  עמם  שהוסכם  למה 

כאמור, התובענה אושרה כייצוגית.
גונן  אגמון  מיכל  ד"ר  השופטת  בפסה"ד 
שחבים  הנאמנות  לחובות  בהרחבה  התייחסה 
בהם  המוסדיים,  "הגופים  לעמיתיהם:  המוסדיים 
הנתבעת, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מנהלים 
ניהול  ההון.  בשוק  החוסכים  כספי  מרבית  את 
כספי חוסכים בהיקפים עצומים מקנה למשקיעים 
ולהפעילו  לנהלו  שיש  רב,  כוח  המוסדיים 
באחריות. יש לזכור כי מאחורי כלל המשקיעים 
עובדים,  חוסכים,  מיליוני  עומדים  המוסדיים 
עליהם  הסומכים  אחרים,  ומשקיעים  פנסיונרים 
ומפקידים את עתידם בידיהם, פשוטו כמשמעו. 
 With great" :האמרה שהובאה בפתח הדברים
זו   "power comes great responsibility
תמצית וליבת פסק הדין – כוח רב מחייב אחריות 
רבה - על המשקיעים המוסדיים מוטלות חובות 

נכתב  שבידיהם",  הרב  הכוח  לאור  נאמנות, 
בפתחו של פסק הדין.

"להתייחס לעמית הבודד"
עוד התייחסה בהרחבה לדמי הניהול: "לשיעור 

משמעות  השנים  במהלך  הנגבים  הניהול  דמי 
עם  לעמית  שיוותר  המחייה  סכום  על  עצומה 
גובה  את  המאסדר  הגביל  זאת,  לאור  פרישתו. 

דמי הניהול, אופן גבייתם והסדיר את ההודעות 
זה. לאור העובדה  לייתן לעמיתים לעניין  שיש 
ודמי  טווח,  ארוך  מוצר  הוא  פנסיוני  שחיסכון 
שכל  הרי  רבות,  שנים  לאורך  נגבים  ניהול 
שנגבית  הניהול  בדמי  העלאה  האחוז  עשירית 
מסכומים גבוהים לאורך שנים, ונראית לכאורה 

זניחה, עלולה להביא לשינוי משמעותי בכספים 
שיוותרו לעת זקנה".

לגבות  להפסיק  לדש  הורתה  השופטת 
בכפוף  ולהשיב,  הקבוצה,  מחברי  ניהול  דמי 
הניהול  דמי  את  הסכומים,  לעניין  להשלמות 
מבקשת  אני  זה  דין  "בפסק  כדין.  שלא  שנגבו 
להסב את תשומת לבם של המשקיעים המוסדיים 
לחובתם העיקרית לראות לנגד עיניהם כל העת 
את העמיתים, המשתתפים והחוסכים, כל אותם 
את  בידם  והפקידו  מבטחם,  בהם  ששמו  אנשים 
בכתבי  הכלכליים.  חייהם  ואת  חסכונותיהם 
הטענות של הנתבעת, הכוללים במצטבר מאות 
אין התייחסות לעמית הבודד, מה הוא  עמודים, 
הבין, על מה הוא הסתמך. חובת הנאמנות מחייבת 
את הקופה לשמוע את העמיתים ולהקשיב להם, 
כפי שראוי שהייתה הנתבעת עושה בעניינו של 
בניסיון  ושוב,  שוב  אליה  שפנה  גרינברג,  מר 
להעמידה על התנהלותה בניגוד לחובותיה אלו", 

סיכמה.

בכתבי הטענות של הנתבעת, הכוללים במצטבר מאות עמודים, אין התייחסות לעמית הבודד, מה הוא הבין, על מה הוא 
shutterstock :הסתמך | צילום

 מיטב דש: "ההחלטה עומדת בסתירה חזיתית לתכליתה 
 של רפורמת בכר ומעמידה בסכנה רפורמות אחרות 

ורפורמות עתידיות. ההחלטה עלולה לסלול את הדרך לתביעות 
ענק כנגד בתי השקעות וחברות ביטוח בישראל"
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הריכוזיות  את  מגביר  הדין  פסק  דש:  מיטב 
במשק

סבורה  דש  "מיטב  בתגובה:  נמסר  דש  ממיטב 
עליה,  לערער  בכוונתה  שגויה,  ההחלטה  כי 

ומאמינה כי היא לא תישאר על כנה.
מסמכים  הינם  ההחלטה  מושא  כי  "יצוין 
שדמי  למעשה  קובעת  היא  שנים.  כ־60  מלפני 
ניהול שנקבעו לפני עשרות שנים לקבוצות של 
לקוחות מסיבות שונות, לא ניתן יותר לשנותם 
קבוצות  אותן  מול  התנאים  כשמרבית  גם 
בסתירה  עומדת  ההחלטה  לחלוטין.  השתנו 
ומעמידה  בכר  רפורמת  של  לתכליתה  חזיתית 
עתידיות.  ורפורמות  אחרות  רפורמות  בסכנה 
שירותים  להעניק  החברה  על  ההחלטה,  לפי 
תמורה,  כל  ללא  ויקרים  מקצועיים  איכותיים, 
בהתבסס  לקוחות,  אלפי  למאות  ולנצח,  חינם 
הקודמת  המאה  של  ה־60  משנות  מסמכים  על 
זו  החלטה  כיום.  נפקות  כל  להם  אין  שכבר 
כנגד  ענק  לתביעות  הדרך  את  לסלול  עלולה 
בתי ההשקעות וחברות ביטוח בישראל, על ידי 
עד  נמוכים  ניהול'  'דמי  שילמו  אשר  לקוחות 
אפסיים אצל הבנקים, אך 'זכו' לתשואות נמוכות 
פעילות  בגין  גבוהות  בנקאיות  עלויות  ושילמו 
ניירות  של  ומכירה  קניה  עמלות  כגון  בנקאית 

ערך ועוד עמלות בנקאיות והוצאות רבות. 
רוחבית  משמעות  להיות  עלולה  זו  "להחלטה 
צולב  סבסוד  למעשה  מכשירה  היא  המשק.  על 
על  בעתיד  ותקשה  וקונגלומרטים  במונופולים 

ביצוע רפורמות המבקשות לפרק את הריכוזיות 
במשק".

"לא להקל ראש"
עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, מוסיף: 
הנאמנות  חובת  סביב  בעיקרו  נסוב  הדין  "פסק 
של מנהלי קופות הגמל. פסק הדין, שכולל 137 
על  הניהול  דמי  העלאת  בסוגיית  דן  עמודים, 
וזאת ללא  ידי מיטב דש לאחר רכישת הקופות 
ומחייב  העמיתים,  של  לכאורה  והסכמה  אישור 

אותה בהשבה לא מבוטלת.
שעל  העובדה  את  משקף  פסה"ד  "בנוסף, 
גופים מוסדיים לפעול בצורה מיטבית לשמירה 
למול  בשקיפות  ולפעול  העמיתים  זכויות  על 
העמיתים. ביה"מ מוסיף כי מאפייניה של קופת 
לקופה  לאפשר  אין  כי  לקבוע,  מחייבים  הגמל 
קיימים  מחוזים  צדדי  חד  באופן  להשתחרר 
לעמיתים, ובוודאי שלא לשנות באופן חד צדדי 
תנאי מהתנאים שנקבעו בהם. הדבר נגזר מחובות 

האמון המוטלות על קופת הגמל. 
המשפטיים  הנימוקים  למכלול  להיכנס  "מבלי 
העיקרית  שהתובנה  מאמין  אני  כאמור,  הרבים 
שניתן לקחת מפסק הדין הינה העובדה כי נושא 
נוגע  שהוא  העובדה  חרף  הפנסיוני,  החיסכון 
מורכב  נושא  הינו  העבודה,  בשוק  עובד/ת  בכל 
שוק  ובימים שרשות  ראש,  בו  להקל  ניתן  שלא 
לטובת  פרו־בונו  הליך  לקיים  פועלת  ההון 

שכל  מוטב  פרישה,  לקראת  החוסכים  ציבור 
עמית וחוסך, שכיר או עצמאי, רגע לפני השנה 
העברית החדשה, ללא קשר לחובת הנאמנות של 
הגופים המוסדיים כלפיו, ירים טלפון לסוכנ/ת 
הביטוחיות  זכויותיו  את  ויבחן  שלו  הביטוח 

והפנסיוניות".

"ממליץ לכל חוסך לפנות לסוכנ/ת הביטוח שלו ולבחון את 
זכויותיו הביטוחיות והפנסיוניות" | צילום: גיא קרן

הקורסים יפתחו ב-3 מועדים: 

12.9 ברמת גן

14.9 בחיפה 

5.10 ברמת גן 

 קורס פרקטי
 

להטמעת תקנות

לפרטים ורישום לחץ כאן

הקורס ייערך באופן היברידי 

ובמקביל גם בזום 

בין השעות: 10.00 עד  13:00

כל מפגש 3 שעות 

עלות משתתף לכל הקורס: 

₪3500 לפרונטלי, 3000 ₪ לזום  + מע"מ

תעודת סיום לכל משתתף

הקורס מורכב מארבעה מפגשים, 

אחת לשבוע, 

ברצף מתאריך הפתיחה

https://bit.ly/387NOql
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אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל.

16.08.2021

30 ישראלים נדבקו 
בקורונה באיסלנד 
חברת הביטוח הראל תשלח מטוס רפואי 

 לחילוץ שני חולים קשה, 
 להמשך טיפול רפואי בישראל.

יש לכם ביטוח נסיעות 
לחו"ל של הראל?

יש לכם על מי לסמוך.
 גם בטיסה לחו"ל, 

 הדבר הכי חשוב הוא הבריאות, 
וביטוח בריאות זה הראל

יחליף ס מחאג'נה  עאדל  ו"ב 
כיו"ר  חדד  איסקנדר  את 

סוכני  של  ההיגוי  ועדת 
מחג'אנה  בלשכה.  הערבית  החברה 
הוועדה  בישיבת  אחד  פה  נבחר 
שהתקיימה בכפר כנא. חדד מסיים 
הקדנציה  באמצע  תפקידו  את 

מסיבות אישיות.
כ־800  מייצגת  ההיגוי  ועדת 

והיא  הערבית,  מהחברה  סוכנים 
מקיימת שיתוף פעולה מלא עם לשכת 
הוועדה  יו"ר  לסגן  הביטוח.  סוכני 

נבחר עלי טריף, מזכיר הוועדה - אמג'ד עבאס 
והגזבר - מוניר הלון.

אותם  המרכזיים  היעדים  כי  מסר  מחג'אנה 

מעמד  הם  הוועדה  כיו"ר  יקדם 
ופתרון  הערבי  הסוכן  של 
שלהם  השוטפות  הבעיות 
כולל בעיית ביטוח החובה 
הסוכנים  במסגרתה   –
לרעה,  מופלים  הערבים 

לעומת יתר הסוכנים.
כי  מחג'אנה  סיפר  עוד 
על  מקודמת  אלה  ימים 
של  טיוטה  ההיגוי  ועדת  ידי 
הענקת  על  חוק שתדבר  הצעת 
הזדמנות שווה לכל אזרח לרכוש 
חברות  את  ולחייב  במדינה  מקום  בכל  ביטוח 
הביטוח לעבוד בביטוח חובה עם כלל הסוכנים. 
מתקיימים  החוק,  קידום  במסגרת  לדבריו, 

הקשת  מכל  ההחלטות  מקבלי  עם  מגעים 
הפוליטית, עם ח"כים ושרים מהחברה הערבית 
במטרה  יהודיים,  ח"כים  עם  גם  וכן  והדרוזית, 
החוק  הצעת  את  יקדמו  יותר  או  מהם  שאחד 
המדברת על שוויון הזדמנויות לאזרחים במדינה 
גם בביטוח חובה: "אנחנו מתכוונים לגייס לובי 

חוצה קווים בסוגיה זו".
נשיא הלשכה בפועל, סו"ב יוסי אנגלמן: "אני 
מברך את עאדל על בחירתו לתפקיד ומאחל לו 
בהצלחה. הלשכה תעשה הכל כדי לסייע לציבור 

הסוכנים בחברה הערבית.
לתקן  הצורך  בדבר  קונצנזוס  יש  בכנסת  "גם 
את העוולה בדבר חוסר היכולת להפיק פוליסת 
ביטול חובה לסוכנים בחברה הערבית ואנו נפעל 
לקדם הצעת חוק שיעניק פתרון מעשי לסוגייה.

סו"ב עאדל מחאג'נה נבחר ליו"ר ועדת 
ההיגוי של סוכני החברה הערבית
ועדת ההיגוי מייצגת כ־800 סוכנים מהחברה הערבית, והיא מקיימת שיתוף 

פעולה מלא עם לשכת סוכני הביטוח. לסגן יו"ר הוועדה נבחר עלי טריף, 
מזכיר הוועדה אמג'ד עבאס והגזבר מוניר הלון < רונית מורגנשטרן

מחאג'נה | צילום: באדיבות נמצולם 
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 חידושים ועדכונים בתוכנות למשרד הסוכן - 
השתלמות מוצלחת לוועדת הטכנולוגיה

ועדת הטכנולוגית בלשכה ערכה השבוע השתלמות שישית בסדרת ההשתלמויות להכרת תוכנות ויישומים 
עבור משרד סוכן הביטוח • יו"ר הוועדה: "מאות רבות צפו בשידור החי" < מערכת ביטוח ופיננסים

 "שגריר" מעלה מחירים עקב גידול בעלויות 
הנדרשות לאספקת שירותיה 

 כפי שחשף ביטוח ופיננסים לפני מספר שבועות, לפי נתונים של חברות "שגריר", "זברה" ו"דרכים", 
ההמתנה לשירותי דרך גדלה בכ־40% בממוצע, לעומת לפני שנתיים, מה שהביא לעלייה < רונית מורגנשטרן

שתלמות מספר 6 של ועדת הטכנולוגיה ה
השבוע  נערכה  הביטוח  סוכני  בלשכת 
במרכז ההכשרה למקצועות הביטוח של 
הלשכה ושודרה בשידור חי בפייסבוק של המרכז 
להכשרה. סדרת ההשתלמויות זוכה להצלחה רבה 
- אלפי צפיות בשידורים החיים ובווידאו שעולה 

לדף הפייסבוק של המרכז להכשרת הסוכן.
הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר  הנחו  ההשתלמות  את 
הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר  וסגן  עמוס  גואטה  סו"ב 
סו"ב מוטי הרשקו. בפאנל המרכזי השתתפו נציגי 
חברות התוכנה, שמעניקות לסוכנים מחירי מבצע 

מיוחדים, בינהם:
טופסי,  תוכנת  טק  כרמל  חברת  אמיר,  ליאת 
הציגה את התוכנה להעברת טפסים לנייד, תוכנת 
שקל  לטופס  טופס  כל  להמיר  יודעת   Tofsy
דיווח  למשל  כמו  הנייד,  באמצעות  למלא  מאוד 
על תאונה, גניבה, הצטרפות לקוחות ועוד הרבה. 
הסבה  עושה  והחברה  הטופס  את  לחברה  שולחים 

לנייד כדי שניתן יהיה להשתמש בו במהירות.

הגנה על פרטי המבוטחים
המציעה  מערכת   Mobile2CRM, ברק,  רון 
מסרוני  כולל  מהנייד  ההקלטות  לבעיית  פתרון 

ווטסאפ. אינטגרציה בין טלפונים ניידים 
של משתמשים עסקיים/ארגוניים לבין 
 CRMוה־ ההקלטה  הניהול,  מערכות 

המשמשים את הארגון.

המערכת כוללת 
מספר מודולים:

הטלפון  על  נוסף  עסקי  קו  הקמת   .1
הקיים ללא צורך בסים נוסף על מנת להפריד 

בין שיחות עסקיות ושיחות פרטיות.
של  או  העסקי  הקו  של  אוטומטית  הקלטה   .2

הסים הקיים ושמירת ההקלטות בענן מאובטח.
 CRMה־ למערכת  השיחות  של  חיבור   .3
לשמיעת  ולינק  השיחה  רשומות  הארגונית. 

הקלטות נכנסות ישירות לתיק הלקוח.
4. אפשרות להתקנת WhatsApp עסקי המוצמד 
למספר העסקי. המערכת מותקנת ומשרתת מספר 

סוכנויות ביטוח מובילות בארץ ובעולם.
הרצה  הביטוח  סוכני  לשכת  יועץ  עוז,  יעקב 

בנושא אבטחת מידע וסייבר - “המבוקש מס' 1”:
היעדים  לאחד  הנחשב  הביטוח  ענף  על  הרצאתו 
המבוקשים למתקפות סייבר. ההרצאה עסקה בסכנות 
מידע  ולמאגרי  לסוכנים  האורבות  ומחוץ,  מבית 

דגשים  ניתנו  שלהם.  הלקוחות 
לחובות החוקיות החלות על סוכן 
הביטוח בבואו להגן על המידע 
עוז  לקוחותיו.  של  והפרטיות 
הפתיע עם תרגיל "השתלטות" 

על טלפון סלולרי.
הועברו  ההרצאה  בסיכום 
מאגרי  לרישום  והשלבים  הכלים 

מידע ואימוץ נהלי אבטחת מידע.
לא  בלשכה  כי  מדגיש  גואטה 
ממליצים על אף אחת מהתוכנות שהוצגו במסגרת 
לציבור  להעניק  החשיפה  ומטרת  ההשתלמויות 
הסוכנים כלים לקבלת החלטות לגבי בחירת אחת 

או יותר ממגוון התוכנות הקיימות. 
אנגלמן  יוסי  לסו"ב  להודות  המקום  "כאן 
לוין  אניה  סו"ב  ולסגניתו  בפועל  הלשכה  נשיא 
ועדת  בפעילות  הרבה  והעזרה  התמיכה  על 
ועדת  ראש  יושבת  פרידמן  הטכנולוגיה.לחוה 
המכללה, דבי מורנו מנהלת המכללה, ושי בלייך 

מנהל מערכות המידע.
"אנו מודים לסוכנים הרבים שצפו בהשתלמויות 
סיכם  הבאות",  להשתלמויות  אתכם  ומזמינים 

גואטה.

עמוס גואטה

לפי כ שבועות,  מספר  לפני  שחשפנו  פי 
"זברה"  "שגריר",  חברות  של  נתונים 
ביטוח,  חברות  עם  שעובדות  ו"דרכים", 
בממוצע,  בכ־40%  גדלה  דרך  לשירותי  ההמתנה 
לעומת לפני שנתיים. את האיחורים המשמעותיים 
בפקקים,  בעיקר  הדרך  שירותי  חברות  תולות 
שבימים אלה, שלאחר הקורונה, הם חמורים הרבה 
זו  בתקופה  שהיו  אלפים  שמאות  משום  גם  יותר, 

בחו"ל נמצאים בארץ על הכבישים. 
ומחמיר  הולך  בארץ  התחבורה  סוד שמצב  לא  "זה 
שעכשיו  רבות  שנים  של  תשתיתית  הזנחה  בגלל 
מגיעה לשיא שלא היכרנו ושנת הקורונה העצימה 
חיים  "דרכים".  מנכ"ל  בר,  דני  אז  טען  זאת", 

הוא  "האבסורד  הוסיף:  "זברה"  מנכ"ל  לייבוביץ, 
שאם לפני שנתיים גרריסט היה עושה 10 גרירות 
ביום, עכשיו הוא עושה אולי 6־7 גרירות ביום. כדי 
בצורה  השטח  צוותי  את  עיבנו  לדרישה  להיענות 

ניכרת כדי לספק את השירות ברמה המתבקשת".

כל מקרה לגופו
לאספקת  הנדרשות  בתשומות  עלייה  מזהים  "אנו 
לשחיקה  מביאה  אשר  הקצה  ללקוחות  שירות 
ברווחיות. לכן, התחלנו במהלך של העלאת מחירים 
ונראה את התרומה של מהלך זה לתוצאות החברה 
קבוצת  מנכ"ל  מיכאל,  דוד  אומר  הקרובה,  בשנה 
תוצאות  על  החברה  שפרסמה  בהודעה  שגריר, 

מחירים  בהעלאת  מדובר  שלה.  השני  הרבעון 
לחברות הביטוח, פעילות הליבה של שגריר, שמן 
ותיקונים  לגרירה  השירות  כתבי  את  ייקרו  הסתם 
בשוק  ההערכה  שגריר.  של  הרכב  ביטוחי  לרוכשי 
שעובדות  אחרות  דרך  שירותי  חברות  גם  כי  היא 
שיעור  השירותים.  את  ייקרו  הביטוח  חברות  עם 
ההתייקרות יהיה בהתאם למקרה, בין היתר בהתאם 

לגיל הרכב, תדירות קריאות השירות שלו ועוד. 
מנכ"ל שגריר מסר אז כי "חזרנו ממשבר הקורונה 
לתוך כאוס בכבישים ופקקים בלתי נגמרים, מלבד 
העומס הרב בכבישים המשפיע על היכולת להגיע 
הנדרשות  בתשומות  גדולה  עליה  חלה  ללקוחות 

לאספקת השירותים". 

חדשות | אלמנטרי
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דבר " בו  ואין  יעשה,  שלא  היה  מוטב  אשר  שגוי  מהלך  על  מדובר 
לטובת ציבור החוסכים במדינת ישראל. 

"לשכת סוכני הביטוח תמכה ותומכת בכל הרחבת תחרות, שאף ייתכן 
ותוביל להוזלת מחירים ותרחיב את סל המוצרים הקיימים עבור ציבור 
החוסכים. עם זאת, אנו מדגישים כי מדובר על מוצרי חסכון שיש להם 
השלכות עתידיות רחבות על התוכנית הפנסיונית של הלקוח, מדובר על 
מוצרים שיש לבחון את מסלולי ההשקעה הקיימים בהם, את היבטי המס 

ובעיקר לבחון אותם מול מכלול המוצרים הפנסיוניים הקיימים ללקוח. 
"את הראיה הרחבה הזו יכולים לעשות רק סוכני הביטוח אשר מאפשרים 
למוקדנים  בניגוד  ללקוחותיהם,  פנסיוניים  פתרונות  סל  של  פריסה 

שמוכרים פתרון אחיד. 
כי  מאמין  אני  ללקוחות,  אישית  צרכים  התאמת  של  בעולם  "דווקא 
הציבור יבחר אך ורק בסוכני הביטוח כאנשי המקצוע אשר ילוו אותו 

ברכישת פוליסות חסכון פנסיונית".

חילופי תפקידים ב־MDRT ישראל
פיני חג'ג' נפרד מהנהלת MDRT ישראל והעביר השרביט לאבשלום מוסקוביץ < רונית מורגנשטרן

נהלת ארגון MDRT ישראל נפרדה ה
הארגון  יו"ר  חג'ג',  מפיני  השבוע 
בשנה האחרונה. יחליף אותו בתפקיד 
היו"ר  לתפקיד  שנבחר  מוסקוביץ,  אבשלום 
האירוע  בספטמבר.  ב־1  לתפקידו  וייכנס 
בקרית  "כרמים"  במלון  התקיים  המרכזי 
במדינה   MDRT ארגון  יו"ר  כהונת  ענבים. 

קוצרה לשנה, בהנחיית הארגון העולמי. 
במפגש נכחו גם נשיא הלשכה בפועל סו"ב 
יוסי אנגלמן, מנכ"לית הלשכה עו"ד בשמת 
ואירופה  אוקיאנה  יו"ר  מנור  יוסי  כרמון, 
אלון  לשעבר  הראש  ויושבי  העולמי  בארגון 

אבן חן ואלברט גבאי.
המשתתפים,  של  המרגשות  הברכות  לאחר 
מרגש  נאום  חג'ג'  פיני  היוצא  היו"ר  נשא 

ואיחל הצלחה רבה ליו"ר הנכנס.
בראש  לעמוד  האדירה  הזכות  לי  "הייתה 
השנה  במשך  בישראל  הזה  המופלא  הארגון 
החולפת", אמר חג'ג', "כידוע, שנה זו תקופה 
נכנסתי  ימים  כמה  לפני  ורק  מאוד  קצרה 
לתפקיד לא רחוק מפה בירושלים ותיכף ומיד, 
שיוסי  זו  חגיגית  בהזדמנות  לה.  חלפה  שנה 

מנור פה, הייתי רוצה לבקש את השפעתך במטה, 
שהדבר הזה לא יחזור ויו"ר ישראל הנכנס ישרת 

לפחות שנתיים.

פעילות משמעותית
למרות התקופה הקצרה יחסית, למרות המגפה 
לבקרים,  חדשות  שצצו  וההגבלות  הנוראית 
דברים  כמה  לעשות  שהספקנו  חושב  אני 

משמעותיים:
ברמה  שהיה  הראשון  הווירטואלי  הכנס   -
הסוכנים  מצד  לשבחים  זכה  ואף  ביותר  גבוהה 

כל  של  שיא  ששברה  רצון  שביעות  ברמת 
הזמנים.

  MDRTה־ ראשי  עם  להיפגש  זכיתי   -
רב,  בכבוד  אותי  שקיבלו  האמירויות  באיחוד 
באמת לא להאמין כמה אהבה, הערכה והערצה 

יש לתושבים בדובאי אלינו הישראלים.
את  ביותר  בולט  באופן  לשדרג  הצלחנו   -
בארגון,  הלשכה  של  המודעות  ואת  ההכרה 
והיום ה־MDRT הוא החלקה הכי בולטת בשטח 
מצד  גם  בלשכה  במלאכה  העושים  כל  בעייני 
ההנהלה וגם מצד הסוכנים שהם בעלי תפקידים 

בלשכה.
ביותר  מרשים  פרונטלי  כנס  הפקנו   -
דבריהם  של  שההד  מרצים  שכלל  בירושלים 
שילבנו  רוב המשתתפים,  אצל  מהדהד  עדיין 
והנאה  חומר  בצד  ואנרגיה  מוטיבציה  רוח, 

רבה.
החשיבות  את  משמעותי  באופן  חיזקנו   -
של הארגון אצל חברות הביטוח, קישרנו את 
לחבר  ונמשיך  לארגון  מחייב  באופן  "כלל" 
מאוד  ירצו  החברות  שכל  עד  נוספות  חברות 

בקרבתנו.
- הצלחנו להוציא התחייבות מחברת הביטוח 
"כלל" לממן את דמי החבר עבור חברות בפעם 
הראשונה לכל סוכן צעיר שירצה להיות חבר, 
זה לבד אמור לאפשר לנו להצעיר את הגיל 
הממוצע בארגון ולהכניס רוח צעירה ודינמית 

לארגון.
לחברי  המיוחד  דיגיטלי  עיתון  הפקנו   -
הארגון שמופץ במיילים של החברים בכל ראש 
וגם פלטפורמה  גם שינוי מרענן  חודש עברי. 
שתאפשר קשר ישיר ואישי לכל אחד מהחברים 

להעברת מסרים ולשיתוף בידע.
חברי  של  ביותר  ובולטת  מרשימה  כתבה   -
ההנהלה הופיעה במגזין הבינלאומי של הארגון. 

)למיטב ידיעתי, בפעם הראשונה בהיסטוריה(.
מספר  הופיעו  ההנהלה  חברי  של  כתבות   -
הלשכה  ובעיתון  הכלכלית  בעיתונות  פעמים 

כמעט בכל שבוע. 
וחשבתי  יותר  ארוכות  היו  שלי  "התוכניות 
שנוכל להספיק עוד, אבל מישהו בחר אחרת. אני 
ולכל חברי ההנהלה שלי  רוצה להודות לכולם 
על ההירתמות וההשקעה בימים לא פשוטים, על 

הנחישות בתקופת אי ודאות שגרתית".

אירוע הפרידה מפיני חג'ג' | צילום: רים שוקחה

בהמשך להחלטת רשות שוק הון על הרחבת הרישיון של ישראכרט לשיווק 
מוצרי חיסכון, להלן תגובת נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן:
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 חברות וחברי לשכה שלום רב,

לפני מספר שבועות פרסמה רשות שוק ההון הזמנה אשר הועברה בין היתר, גם ללשכת סוכני  

הביטוח, להירתם ולסייע לאוכלוסיות מוחלשות ולאפשר להם למצות את הזכויות המגיעות 

 להם בעת פרישה. 

 

מטרת הפרויקט לסייע לאותם אוכלוסיות אשר לצערנו מתקשות להגיע ולהיחשף לסוכני 

 יקר כאשר הם נמצאים כפסע לפני יציאה לפרישה.הביטוח, בע

 
הועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח, רואה חשיבות רבה בתמיכה במהלך ההתנדבותי על  

מנת להעלות על נס את חשיבות החסכון הפנסיוני, בין יתר המטרות לקידום והעלאת מעמדם  

 המקצועי של סוכני הביטוח. 

 
ן של ציבור המבוטחים בין היתר מהכניסה לשוק העבודה, יתרה מכך, סוכני הביטוח הם העוג

בין אם כשכירים ובין אם כעצמאיים וכלה ביציאה לפרישה. סוכני הביטוח נמצאים עבור 

ציבור החוסכים לאורך כל תקופת עבודתם והם הכתובת המקצועית להתאמת הצרכים של  

 ציבור החוסכים.

 
דב למיזם חשוב זה לטובת אותן אוכלוסיות אנו קוראים לכם, חברות וחברי הלשכה, להתנ

אשר לא נחשפות ביום יום לסוכני הביטוח המקצועיים ולתת להם עזרה ומזור אשר תסייע  

 להם לכלכל את עתידם בצורה טובה ומיטבית בהתאם למוצרים הפנסיוניים הקיימים אצלם.

 
יה המסודרת , לקראת הסדרת הפנ30/8/21המועד האחרון להצטרפות בלשכה הינה ליום 

לרשות, ואנו מרכזים את שמות הסוכנים בעלי הרישיון הפנסיוני חברי הלשכה, אשר יצטרפו 

 . lishka@insurance.org.il למיזם בדוא"ל

 
 .03-6366501ניתן לפנות לגב' אנה קריימן בלשכה בטלפון לפרטים נוספים 

  .כאן לחצו -להודעת הרשות בדבר התנאים למיזם 

 

 בברכה,

 

 יל פז סו"ב אי                                                     סו"ב יוסי אנגלמן             

 יו"ר הוועדה לביטוח חיים פנסיוני                     נשיא )בפועל( לשכת סוכני הביטוח
 

 

חדשות הלשכה ׀

מיצוי זכויות: סו"ב רם אמית נבחר לרכז בלשכה 
את פעילות המיזם ההתנדבותי בייעוץ פנסיוני

< רונית מורגנשטרן

לסייע ל נרתמת  הביטוח  סוכני  שכת 
פנסיוני  בייעוץ  מוחלשות  לאוכלוסיות 
במסגרת המיזם המשותף של רשות שוק 

ההון ומשרד הרווחה.
סו"ב רם אמית נבחר לרכז את פעילות הסוכנים 
מסר:  אמית  המיזם.  במסגרת  בלשכה  המתנדבים 
"לפני ימים אחדים יצא קול קורא לסוכני ביטוח 
ויועצים פנסיונים המבקש מאיתנו להתנדב לתת 
מוחלשות  למשפחות  תמורה  ללא  פנסיוני  יעוץ 

בדרך לפרישה.
"לשכת סוכני הביטוח הרימה את הכפפה ופנתה 
המורשים  הלשכה  לחברי 
והעוסקים בתחום הפנסיה 
לקחת  טווח  ארוך  וחסכון 

חלק ביוזמה זו.
על  מדובר  "רבות 
ובשליחות  הסוכן  מעמד 
הסוכן  שעושה  הציבורית 
אולם,  לקוחותיו.  עבור 
מעשים  הרב,  לצערנו 
לחוד,  והכרה  לחוד 
זכות  נפלה  כאמור  והנה 
את  להוכיח  לידנו  גדולה 
השליחות הציבורית ולהעניק "פרו בונו" - שירות 
סוכנים  מאוד  שמעט  יכולת  למעוטי  מקצועי 

נותנים להם שירותים שוטפים.

ביסוס מעמד הסוכן
"שירות התנדבותי זה מעלה בעיני הציבור את 
קרנה של לשכת סוכני הביטוח וכמובן את קרנם 
של סוכני הביטוח ומבסס את המעמד הציבורי של 
הסוכן. אשר על כן אני פונה לחברי סוכני ויועצי 

הביטוח לקחת חלק במהלך זה".
נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן הוסיף: 
אוכלוסיות  לאותם  לסייע  הפרויקט  "מטרת 
לסוכני  ולהיחשף  להגיע  מתקשות  לצערנו  אשר 
לפני  כפסע  נמצאים  הם  כאשר  בעיקר  הביטוח, 

יציאה לפרישה.
רואה  הביטוח  סוכני  המנהל של לשכת  "הוועד 
חשיבות רבה בתמיכה במהלך ההתנדבותי על מנת 
להעלות על נס את חשיבות החסכון הפנסיוני, בין 
יתר המטרות לקידום והעלאת מעמדם המקצועי 

של סוכני הביטוח".

 למיזם אפשר להצטרף בדוא"ל: 
lishka@insurance.org.il. המועד האחרון 
להצטרפות סוכני הלשכה הוא 30/8/21; 
שמות הסוכנים בעלי הרישיון הפנסיוני 
 ירוכזו לקראת הפניה מסודרת לרשות 

שוק ההון.

רם עמית | צילום: באדיבות 
המצולם

https://www.insurance.org.il/
https://bit.ly/2Y0rAoz
mailto:lishka@insurance.org.il
mailto:lishka%40insurance.org.il?subject=
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 המרוץ לנשיאות הלשכה: 4 מתמודדים 
על תפקיד נשיא הלשכה

 2021 סו"ב אודי אביטל הודיע כי יתמודד על נשיאות לשכת סוכני הביטוח בבחירות שיערכו בנובמבר 
< רונית מורגנשטרן

תל ס מחוז  יו"ר  אביטל,  אודי  ו"ב 
אביב והמרכז בלשכה, הודיע רשמית 
בתחילת השבוע כי יתמודד על תפקיד 
נשיא הלשכה בבחירות שיתקיימו בנובמבר השנה.

בשלב זה כבר הודיעו רשמית ארבעה מתמודדים 
אייזיק,  שלמה  אביטל,  לתפקיד:  מועמדותם  על 

אודי הוד ואלי שטרק.
בתפקידים  שנים  שכיהן  "כמי  מסר:  אביטל 
בין  הלקונות,  את  היטב  למדתי  בלשכה,  בכירים 
היתר, של נותני השירותים לסוכנים, ויש בדעתי 
לעשות שינויים רבים בנושא זה. יש ללשכה צוות 
ומבינה  נחושה  מנכ"לית  וגם  מצטיין  עובדים 

עניין, ואפשר לצאת לדרך חדשה.
היצרנים  עם  היחסים  המערכת  את  לשפר  "יש 
תוך עמידה איתנה על עקרונות – רק שיח שקט 
המערך  את  לחזק  צריך  כן,  כמו  לתוצאות.  יביא 

המשפטי של הלשכה מול הרגולציה.

בקרוב  יפרסם  המצע  למסע.  ומוכן  ערוך  "אני 
– ואיני צועד לבד", אמר אביטל, שבחר בסיסמה 
מסע  את  שתלווה  סוכנים"  של  חדש  "עולם 

הבחירות שלו. 
לתפקידים  מועמדות  להגשת  האחרון  במועד 
השונים בלשכה בבחירות נובמבר הוא 29.09.2021. 
חייב  הלשכה  לנשיאות  מועמדות  להגיש  כדי 
לשכה  חברי  שמות   100 לפחות  להציג  המועמד 

שתומכים בו. 

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן

אודי אביטל | צילום: גיא קרן

הנהגת לשכת סוכני הביטוח 
שמחה בשמחתו של אודי אביטל, 

יו"ר מחוז המרכז וחבר הוועד 
המנהל, לרגל נישואי בתו



נומינלית  וחיסכון ומתייחסים לתשואה  *הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח 
החברה הפנסיה המקיפה של  קרן  של  )כולה(   30.6.2021 ליום  ועד   1.7.2016 לתקופה שמיום  מצטברת  ברוטו 
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 או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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 חברות הביטוח מפסיקות לבטח בשל חשש 
להידבקות המונית ב"אומן"

 חברות ביטוח שוקלות להחריג את אוקראינה מביטוחי הנסיעות לחו"ל • הראל ומגדל כבר החריגו
 את המדינה בפוליסות הביטוח שלהן, הפניקס ושירביט עדיין בוחנות את הנושא • פספורטכארד יותר

מהכפילה את מחיר הפוליסה < רונית מורגנשטרן

השבוע ה בתחילת  הודיעה  ביטוח  ראל 
לסוכני הביטוח שלה כי "בהתאם למצב, 
עד להודעה חדשה לא תתאפשר רכישת 

ביטוח נסיעות לחו"ל ליוצאים לאוקראינה". 
פרוץ  "מאז  כי:  להודעה  בהמשך  נמסר  מהראל 
מגפת הקורונה הראל עוקבת אחר מצב התחלואה 
במדינות השונות בעולם. בשל העלייה בתחלואה 
הבריאות,  משרד  להמלצות  ובהתאם  באוקראינה 
הוחלט להפסיק זמנית את מכירת פוליסות ביטוחי 

הנסיעות למדינה זו".
היא  אותן  מדינות   20 של  רשימה  בנתה  מגדל 
מגדירה כ"אדומות", אליהן אי אפשר לרכוש ביטוח 
ברשימה,  נמצאת  אוקראינה  גם  לחו"ל.  נסיעות 
הבריאות,  משרד  באתר  הרשימה  שלפי  למרות 
כלומר,  "כתומה",  אלא  אדומה  אינה  אוקראינה 
"נסיעה ליעד זה מותרת אך משרד הבריאות אינו 

ממליץ לנסוע ליעד זה בשל רמת התחלואה בו".
מדינה  מהי  החליטה  מה  לפי  לשאלה  בתגובה 
מפעם  מתאימה  "מגדל  ממגדל:  נמסר  אדומה, 
משווקת  היא  להן  המדינות  רשימת  את  לפעם 
נסיעות לחו״ל בהתאם לרשימת המדינות  ביטוח 

ולשיקוליה  הבריאות  משרד  שמפרסם  בסיכון 
העסקיים".

למדינות  הטיסה  כי  לציין,  יש 
הבריאות  משרד  של  האדומות 

ואולם,  מקרה;  בכל  אסורה 
שבמגדל  היא  ההערכה 
נוסעים  של  למעבר  חוששים 
ממדינות  האדומות  למדינות 
המשך,  בטיסות  או  שכנות 
ולכן היא הרחיבה את הרשימה. 

אישרו  "הפניקס"  בחברת  גם 
כי הם בוחנים בימים אלה הפסקת 

לאוקראינה,  נסיעות  ביטוח  שיווק 
בענף  מקרה,  בכל  בשירביט.  וגם 
המהווה  הראל,  לאחר  כי  מעריכים 

סמן ימני בתחום ביטוחי הבריאות, יצטרפו חברות 
נוספות שלא ימכרו ביטוחי נסיעות לאוקראינה.

פספורטכארד מייקרת 
תעריפים 

על פי בכירים בחברות הביטוח, יש חשש אמיתי 
אלפי  עשרות  בקרב  בקורונה  המונית  מהידבקות 
באופן  היוצאים  אחרים  וישראלים  ברסלב  חסידי 
מסורתי לאומן לקראת ראש השנה. "יש שם בעיה 
הנוסעים  של  וחיסונים  בדיקות  זיופי  של  קשה 

לאומן ובעיית הדבקות מתגלגלת", הם טוענים.

מובילה  חברה  בפספורטכארד, 
החליטו  לחו"ל,  נסיעות  בביטוחי 
ביטוחי  את  ולמכור  להמשיך 
הנסיעות לאוקראינה, למרות 
שמדובר  בכך  ההכרה 
אלון  לדברי  גבוה.  בסיכון 
אף  "על  החברה:  יו"ר  קצף, 
שמדובר בפעילות הפסדית, 
תמשיך  פספורטכארד 
וללקוחותיהם  לסוכניה  לספק 
העמדנו  מלא.  רפואי  ביטוח 
להרחבת  מימון  מקומיים   לגופים 
ואנו  באומן  הרפואיות  התשתיות 

מקווים שהאירוע יעבור בשלום".
עם זאת, החברה הודיעה לסוכנים כי: "כדי שנוכל 
לבטח מתוך אחריות כלפי כלל מבוטחינו והציבור 
בישראל, רכישת הביטוח לאוקראינה החל מרגע 

זה ועד להודעה חדשה תתקיים בתנאים הבאים:
- הרכישה תתאפשר למחוסנים בלבד.

- הרכישה תתבצע במוקד המכירות של החברה 
בלבד. לא תתאפשר מכירה באתר החברה/ממשק 

סוכן/עמדת נתב"ג. 
כרטיס  הפעלת  ביטוחי,  אירוע  של  "במקרה 
בלבד.  רפואי  לצורך  תתבצע  הפספורטכארד 
כרטיסי  שינוי  ו/או  בידוד  הוצאות  בגין  תביעות 
החזרה  אחרי  בדיעבד  יתבצעו  למאומתים  טיסה 

ארצה בהצגת קבלות.
תיגבה תוספת יומית של 3 דולר בעלות פוליסת 
הבסיס לאוקראינה". )יש לציין, כי פוליסת בסיס 

עד גיל 60 הייתה 2.70 דולר ליום. ר.מ.(.
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, סו"ב איגור 
חברות  ישנן  כי  ייתכן  "לא  בתגובה:  מסר  מורי, 
ביטוח שרגע לפני ראש השנה מחליטות על דעת 
בעוד  לאוקראינה  נוסעים  לבטח  להפסיק  עצמן 
עליהן  חלות  שלא  נוספות  אדומות  מדינות  ישנן 
מגבלות ביטוח. מדובר באפליה שאי אפשר לעבור 
עליה בשתיקה ואנחנו דורשים לחדש במיידית את 
הלשכה  חברי  אנו  לאוקראינה.  הנסיעות  ביטוחי 
נמשיך לפעול למען ציבור המבוטחים שלנו. אני 
שלהם  ללקוחות  לפנות  הביטוח  לסוכני  קורא 
ולוודא שכל מי שנוסע לאוקראינה ירכוש ביטוח 
את  מוכרות  שעדיין  בחברות  כעת,  כבר  נסיעות 
הביטוח ליעד זה, ולא לדחות זאת, אפילו לא ביום 

אחד".

shutterstock :מתפללים באומן, אוקראינה | צילום
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הנהגת לשכת סוכני הביטוח 
שמחה בשמחתו של דני קסלמן, 

יו"ר מחוז השרון וחבר הוועד 
המנהל, על הולדת נכדו ונכדתו
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 חברות הביטוח מגדל והראל משקיעות 
באנרגיות מתחדשות בחו"ל

מגדל משקיעה 800 מיליון ש"ח בפרויקטים סולאריים במערב אירופה וביפן • הראל משקיעה 
עם אשטרום 40.5 מיליון אירו באנרגיית רוח בפולין < רונית מורגנשטרן

ש"ח מ מיליון   800 תשקיע  ביטוח  גדל 
בפיתוח  המתמחה  סונדיקס,  בחברת 
סולאריים.  פרויקטים  של  והפעלה 
לצד  ביטוח  מגדל  תבצע  בחברה  ההשקעה  את 
גם  אשר   ,JP MORGAN של  התשתיות  קרן 
בה משקיעה מגדל בהיקף של כ־3 מיליארד ש"ח 
)השקעה בפועל והתחייבויות עתידיות(. ההשקעה 
מורכבת מרכישה של 9% מהון החברה וכן השקעה 
פיתוח  בשלבי  הנמצאים  עתידיים  בפרויקטים 

בעתיד הקרוב.
סונדיקס היא יצרנית חשמל סולארית עצמאית 
)IPP( עם כ־300 פרויקטים ב־7 מדינות, בעיקר 
מההכנסות   90% כמעט  וביפן.  אירופה  במערב 
העתידיות של החברה מגובות בתעריף רגולטורי 

או הסכם PPA בממוצע חוזים של כ־20 שנה. 

תשואה של 9%־10%
במגדל ביטוח מציינים כי העסקה צפויה להניב 
הזדמנות  מגלמת  ולכן  כ־9־10%  של  תשואה 
לתחום  יחסית  גבוהות  בתשואות  להשקעה 
בתשואות  שמתאפיין  המתחדשות  האנרגיות 
של  הקמה(  לאחר  מניבים,  )נכסים  בראונפילד 

התשואה  מפותחות.  במדינות  לרוב,  כ־5־7% 
הגבוהה נובעת מהיכולות התפעוליות של החברה 

ליצירת ערך בפרויקטים מניבים. 
היקף ההשקעות  יעמוד  ביצוע ההשקעה,  לאחר 
האנרגיות  בתחום  תשתיות  אקוויטי  הישירות 
המתחדשות תחת ניהול מגדל על למעלה מ־3.5 

מיליארד ש"ח בשנה החולפת.
גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח, 
להשקעות  מצטרפת  בסונדיקס  "ההשקעה  אמר: 
הליבה שלנו בתחום האקוויטי תשתיות והשקעות 
מתחדשות.  אנרגיות  על  דגש  עם   ESG מוטות 
הנראה  בעתיד  יציבות  להראות  צפוי  זה  תחום 
רחבה.  ומדינית  ציבורית  לתמיכה  וזוכה  לעין 
כולנו חווים את השפעת השינויים האקלימיים על 
החיים סביבנו ומבינים כי הכלכלות, ככל הנראה, 

רק יאיצו את המעבר לאנרגיות נקיות".

"עוגן יציב לחסכון ארוך 
הטווח"

הראל מרחיבה השקעתה באנרגיות המתחדשות 
מדובר  אשטרום.  קבוצת  עם  במשותף  בפולין 
של  בהיקף  שווים  בחלקים  משותפת  בהשקעה 

כ־40.5 מיליון אירו. הפרויקט הינו בהיקף מצרפי 
לאחר  כי  ציינו  בהראל  וואט.  מגה  כ־257  של 
לשותפות  השתיים  יהפכו  בפרויקט  השקעתן 
של קרן תשתיות ישראל )תש"י(. לאחר העסקה, 

השותפות תחזיק כ־70% מהזכויות.
הינה  הפרויקט  של  החזויה  ההפעלה  "תקופת 
מועד  החל   2020 בשנת  כאשר  שנים,  כ־35 
כלל  הקמת  עלויות  סך  המסחרית.  ההפעלה 
אירו.  מיליון  כ־330  על  עומדות  הפרויקט 
הפרויקט ממומן בשיעור של 60% במימון בנקאי, 
הפרויקט  של  ב'  שלב  להשלמת  במקביל  כאשר 
לשיעור  הבנקאי  המימון  שיעור  לעלות  צפוי 
ממומנת  בפרויקט  ההשקעה  יתרת  כ־75%.  של 

בהלוואת בעלים", מסרו מהראל.
הראל  בקבוצת  ההשקעות  מנהל  בבקוב,  סמי 
בתחום  "ההשקעה  הוסיף:  ופיננסים,  ביטוח 
האנרגיות המתחדשות הינה נדבך נוסף בתמהיל 
המגוון של ההשקעות הבלתי סחירות של קבוצת 
הראל שמטרתו להעניק לחסכון הארוך טווח עוגן 
תשואתי ויציב. אנו רואים פוטנציאל רב בתחום 
זה, ונעמיק את השקעותינו בו, בישראל ובחו"ל, 
קבוצת  כדוגמת  העסקיים,  שותפינו  עם  יחד 

אשטרום וקרן תשתיות ישראל".

shutterstock :טורבינות רוח. המדינות מאיצות את המעבר לאנרגיות נקיות | צילום
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על אופן ביטול פוליסה
 עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי על תביעת תגמולי ביטוח משכנתא, ועל חובת מסירת 

התראות למבוטח בטרם ביטול הפוליסה

בית המשפט השלום בת"א נדונה תביעת ב
לעולמו.  הלך  אשר  המבוטח  של  יורשת 
חיים  ביטוח  פוליסת  היתה  למנוח 
למשכנתא. היורשת פנתה לחברת הביטוח לאחר 
מותו של המנוח וביקשה כי חברת הביטוח תשלם 
את יתרת המשכנתא לבנק אלא שחברת הביטוח 
מותו  לפני  חודשים   3 בוטלה  הפוליסה  כי  טענה 

של המנוח עקב אי תשלום פרמיות. 
לא  ושם  המשפט,  לבית  תביעה  הגישה  היורשת 
אך  פרמיות  לשלם  חדל  המנוח  כי  מחלוקת  היתה 
עלתה השאלה בדבר חוקיות ביטולן של הפוליסות. 
היורשת טענה כי המנוח שילם את הפרמיות מידי 
חודש בחודשו לאורך כל תקופת הפוליסה וכנראה 
לפני  חודשים  מספר  התשלום  לאי  מודע  היה  לא 

מותו. 
שגויה,  לכתובת  נשלחו  ההתראה  מכתבי  בנוסף, 
וחברת הביטוח לא פעלה לוודא כי המכתבים הגיעו 
אי  כי  היורשת  טענה  מכך,  יתרה  המנוח.  לידיעת 
של  בנק  החשבון  מהקפאת  נבע  הפרמיות  תשלום 
קצר  זמן  החשבון  זה פעל להפשיר את  אך  המנוח 
לאחר מכן. בנוסף, היתה למנוח פוליסה נוספת אשר 
שולמה במלואה ולכן לא היתה לו כל סיבה לחשוד 

שיש בעיה עם החשבון או עם הפוליסות. 

חוק צרכני
התראות  שלחה  היא  כי  השיבה  הביטוח  חברת 
הצטרפותו  במועד  המבוטח  שמסר  לכתובת 
באשמת  זה  שגויה  הינה  הכתובת  ואם  לפוליסה 
המנוח אשר לא עדכן את פרטיו האישיים. בנוסף, 
אין עליה חובת הוכחה של מסירת התראה למבוטח 

אלא רק חובה להוכיח משלוח מכתבים.  
בית המשפט נדרש לשאלה האם חברת הביטוח 
להוראות  בהתאם  הפוליסה  לביטול  כדין  פעלה 
חוק חוזה הביטוח והסעיפים הספציפיים הנקובים 

בו.
בית המשפט מציין כי חוק חוזה הביטוח הינו חוק 
כוחו  מפני  המבוטח  על  לשמור  שמטרתו  צרכני 
של המבטח ולכן נקבע בפסיקה כי לצורך ביטול 
פוליסה אין די במשלוח התראות בלבד, אלא יש 
וזאת על  להראות שהמבוטח קיבל את ההתראות 
מנת לתת למבוטח הזדמנות לשלם את החוב טרם 

ביטול החוזה. 

חובת יידוע
היא  הווידוא  דרישת  המשפט,  בית  מוסיף  לכן, 
הביטוח  חברת  ועל  ביסודה,  ומהותית  קריטית 
להוכיח כי ההתראות הגיעו לידי המבוטח. במקרה 
זה, לאור הנסיבות האמורות בו, קובע בית המשפט 
היידוע  חובת  בנטל  עמדה  לא  הביטוח  חברת  כי 
המוטלת עליה וכשלה להודיע על כוונתה לבטל 
מוסיף  המשפט  בית  המנוח.  למול  הפוליסות  את 

וקובע כי אף הנציגות מטעם חברת הביטוח, אשר 
משלוח  אופן  על  אור  שפכו  לא  במשפט,  העידו 
בכך  די  לא  ואם  מסירתם  ווידוא  התראה  מכתבי 
בכתובת  התגורר  לא  המנוח  כי  שהוכח  הרי 

יתרה  הנטענים.  ההתראה  מכתבי  נשלחו  אליה 
מכך, בשיחת הצירוף צויינה הכתובת של הדירה 
הנרכשת של המנוח למגורים, אך חברת הביטוח 
שלחה את המכתבים רק לכתובת שנמסרה במועד 

ההצטרפות.
מסרונים  למנוח  נשלחו  כי  לטענה  ביחס  גם 
המשפט  בית  קובע  הרי  הביטוח,  סוכנות  ידי  על 
ההודעות  כי  הביטוח  חברת  ידי  על  הוכח  לא  כי 
אכן נשלחו למספר הטלפון הפעיל שהיה ברשות 
מובילה  הביטוח  סוכנות  נציגת  ועדות  המנוח 
למסקנה כי מספר הטלפון לא היה תקין, שכן מיד 

לאחר המשלוח נשלחה הודעה "מספר הטלפון לא 
המסרונים  שגם  המסקנה  את  המחזק  דבר  תקין", 

מטעם הסוכנות ביטוח, לא הגיעו לידיו. 

ריבית עונשית
אצל  פעילה  שהיתה  נוספת  פוליסה  בנוסף, 
להיות  המשיכה  המנוח  שם  על  הביטוח  חברת 
של  בנק  חשבון  מאותו  פיגורים  ללא  משולמת 
תשלום  להפסקת  הסיבה  הנראה  וככל  המנוח 
הפרמיות בפוליסה נשוא התביעה נבע מחסימת 
כרטיס האשראי עקב שימוש חורג, דבר שהוסדר 
על ידי המנוח, אך הוראת הקבע לחברת הביטוח 
לא חודשה. כל זה מלמד כי הפסקת התשלומים 
היתה  למנוח  הודעה  וכי  טכנית  מסיבה  נבעה 

מונעת את כל המקרה.
ביחס להטלת ריבית עונשית קובע בית המשפט 
כי חרף קבלת התביעה אין מקום לריבית עונשית 
חברת  של  נסיונות  והיו  הואיל  העניין,  בנסיבות 
שאינם  שנקבע  אף  על  למנוח,  לפנות  הביטוח 
התשלום  אי  על  המנוח  יידוע  לצורך  מספקים, 
וביטול הפוליסה, ולא ניתן לייחס לחברת הביטוח 

חוסר תום לב בדחיית התביעה.  
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה

Shutterstock :חברת הביטוח לא עמדה בנטל חובת היידוע כאשר לא ווידאה כי המבוטח קיבל את מכתבי ההתראה| צילום 

בית המשפט: חברת 
הביטוח לא עמדה בנטל 

חובת היידוע המוטלת עליה 
וכשלה להודיע על כוונתה 

לבטל את הפוליסות

סוכנות וסוכנים חברי לשכה! שתפו אותנו בחוויית טיפול בתביעה מול חברת הביטוח - האם 
 inf@rbmedia.co.il :הייתם מרוצים/לא מרוצים מהשירות/חוויה ולמה. שלחו אלינו למייל

ואנו נפרסם את הסיפורים שלכם במדור מיוחד

mailto:inf@rbmedia.co.il
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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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם 

הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו, שלא! אצלנו 
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם 

ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים. אם גם אתה 
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש. ליצירת 

קשר ותיאום פגישה, אסף יגר 052-4241333 המודעה 
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

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

רכישה מלאה או שותפות. לפרטים יש לפנות לערן 

 054-2004455. סודיות מובטחת 
eran@bar-ins.co.il

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

אוסטרליה: קוד התנהגות 
למבטחי החיים

לתקשר עם המבוטחים בלשון פשוטה כאשר הדבר אפשרי, לשפר באופן מתמיד ״
יחסי  במערכת  שתינתן  גבוהה  שירות  ורמת  למבוטח  המוצעים  השירותים  את 
המבטחים עם הלקוחות”, אלה הן חלק מהמטרות של קוד התנהגות לחברות ביטוחי 
החיים שמגובש על ידי הרגולטור הפיננסי, המפקח על חברות הביטוח, של אוסטרליה.
הצרכנים  ואירגוני  הביטוח  חברות  עם  היוועצות  תוך  מגובש  ההתנהגות  קוד 

באוסטרליה. כאשר הקוד יגובש סופית, הוא יהיה בתוקף לכל חברות 
ידי  על  ייעשה  הקוד  על  הפיקוח  חיים.  ביטוחי  המשווקות  הביטוח 

הוועדה הבלתי תלויה המפקחת על יישום הקוד.
הוגנות,  ביושר,  “נתנהג  החיים:  מבטחי  את  שיחייבו  הקוד  הבטחות 
בכבוד, בשקיפות ובזמן שאנחנו מתקשרים עם הלקוח, ונשתמש בלשון 
שלנו  שהעובדים  האפשר  ככל  נעשה  האפשר;  ככל  ומובנת  פשוטה 
ובדרכים  מתאימות  מכירה  בשיטות  ישתמשו  סמכות  בעלי  ונציגים 
או  ביטוח  פוליסת  ברכישת  קושי  יש  אם  נוסף  סיוע  נציע  הוגנות; 
בהגשת תביעת פיצוי; אם נמצא שלא נהגנו כראוי במכירת פוליסת 

הביטוח, נשוחח איתך בתיקון הדבר, ונעשה זאת על ידי מתן החזר או בפוליסה חדשה.
“כאשר אתה מגיש תביעת פיצוי, נסביר את התהליך של הטיפול ונדווח על יישום 
נוכל  לא  הזמנים שנקבעו. אם  לוחות  נחליט על התביעה במסגרת  הטיפול;  שלבי 
לעשות זאת, נסביר לך ונדריך אותך כיצד להגיש תלונה; אם נדחה את התביעה, 
נסביר בכתב את הסיבות לזה ונדריך אותך גם אם אינך מסכים עם הדחייה הזו; נגביל 

השימוש בחוקרים ובכלי מעקב כדי לשמור על הזכות החוקית לפרטיות”.

גפת הקורונה גרמה להפסדים גדולים למבטחי המשנה. מ
תאגיד לויד’ס רשם הפסדים של 2 מיליארד ליש”ט 
 ,Insurance Datalab של  הבדיקה  לפי   ,2020 בשנת 

שירות חדש האוסף נתונים בסקטור הביטוח.
השנה החולפת היתה שנה גרועה למבטחי המשנה. ההפסד 
ב־1.6  גבוה  היה  לויד’ס  של 
בשנת  מאשר  ליש”ט  מיליארד 
 0.4 היה  ההפסד  שבה   2019

מיליארד ליש”ט.
מתברר שגם בביטוחי המשנה 
הפסדים.  היו  הפיננסי  בסקטור 
בלויד’ס  המשנה  למבטחי 
ב־2020  היו  הפיננסי  בסקטור 
מיליון   656.5 של  הפסדים 

ליש”ט, לעומת רווח חיתומי של 96.7 מיליון ליש”ט.
בשנת  רווחים  נרשמו  בלויד’ס  מסוימים  בסקטורים  רק 
ליש”ט  מיליון   42.2 של  רווח  נרשם  הרכב  בביטוח   .2020
גם  הקורונה.  בשל  הנסיעה  בקילומטרג’  לקיטון  הודות 
בביטוחי המשנה של ספנות, תעופה ותחבורה נרשם רווח של 
203.8 מיליון ליש”ט, לעומת הפסד של 48.6 מיליון ליש”ט.
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 הפסדי לויד'ס מהקורונה: 
2 מיליארד ליש״ט

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה צחי 
עובד על פטירתה של אחותו

אילנה  ז"ל
שלא תדע עוד צער

בניין לויד'ס בלונדון. התאגיד רשם הפסדים בעקבות הקורונה
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