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ביטוח ופיננסים

אפקט קורונה
הכנס השנתי באילת בוטל  - 

מנכ"לית הלשכה מסבירה מדוע 
וגם יוצאת נגד חרושת השמועות 

בנושא  < עמ' 6

סיכום שנה
סוכנות וסוכנים חברי לשכה מסכמים 

את שנת תשפ"א - הקורונה, "שומר 
החומות", והתוכניות לתשפ"ב

 <  עמ' 5־3

קריסת בניין המגורים בחולון 
 הלשכה פנתה לרשות שוק ההון: יש להוסיף כיסוי התמוטטות מבנה לפוליסות הדירות • 

 יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה, סו"ב קובי צרפתי: "לצערנו הפוליסה התקנית לא מכסה 
 את האירוע בחולון. השאלה המרכזית היא מהי סיבת ההתמוטטות והאם חברת הביטוח 

תצליח להוכיח שהסיבה להתמוטטות המבנה מוחרגת בתנאי הפוליסה" < עמ' 2

לשכת סוכני הביטוח 
מברכת את חברות וחברי 

הלשכה בברכת גמר 
חתימה טובה!
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ביטוח 
ופיננסים

 קריסת המבנה בחולון - הלשכה פועלת 
למען המבוטחים

לשכת סוכני הביטוח תפנה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להוספת כיסוי להתמוטטות מבנה בפוליסות 
ביטוח דירה • כיום אין כיסוי ביטוחי בפוליסת דירה להתמוטטות מבנה < רונית מורגנשטרן

בחולון, ב המגורים  מבנה  קריסת  עקבות 
לשכת סוכני הביטוח תפנה לרשות שוק 
ההון בבקשה להוסיף כיסוי להתמוטטות 
מבנה  ביטוח  של  התקניות  בפוליסות  מבנה 
ביטוח  ועדת  יו"ר  הודיע  כך  תכולה.  ופוליסת 

אלמנטרי בלשכה סו"ב קובי צרפתי.
לפני כשלושה שבועות נהרס באופן יזום מבנה 
מגורים נוסף ברמת גן, יומיים לאחר שנתגלו בו 
סדקים מסוכנים. בשני המקרים, חייהם של עשרות 
אלה  בבניינים  שהתגוררו  ומשפחותיהם  הדיירים 
ללא  נותרו  הם  אך  הרשויות,  ערנות  עקב  ניצלו 
דירות ורובם אף ללא כול הרכוש שהיה בדירתם.

גל פניות לסוכנים
סוכנים רבים מדווחים על גל פניות של מבוטחים 
בימים האחרונים לבדיקת פוליסות הדירה שלהם, 

בעקבות קריסת המבנה בחולון.
אינה  מבנה  התמוטטות  כי  מסביר  צרפתי  סו"ב 
מכוסה בפוליסה תקנית לדירה. לדבריו: "בתנאי 
אחה  נחשב  ביטוח  מקרה  לדירה,  תקנית  פוליסה 
התלקחות,  התפוצצות,  ברק,  אש,  בלבד:  מאלה 
התנגשות,  טיס,  כלי  נפילת  וסערה,  סופה 
הפוליסה  טבע.  ונזקי  אדמה  רעידת  זדון,  פעולת 
מהסיכונים  שלא  המבנה  התמוטטות  מכסה  אינה 
והתכולה  המבנה  הנ"ל  באירוע  לכן  המכוסים. 

אינם מכוסים בפוליסה התקנית".
את  מכסה  אינה  הסיכונים  כל  פוליסת  גם 

הדיירים במקרה הזה?
הסיכונים  כל  פוליסות  הביטוח  בשוק  "קיימות 
או  אובדן  שהגדרתם:  הדירה  ולתכולת  למבנה 

רעידת  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  לרכוש  נזק 
ולסייגים ולחריגים  אדמה והכל בהתאם לתנאים 
 - לאירוע  רלוונטיים  חריגים  מטה.  הרשומים 

תהליכי  חלודה,  לחות,  בלאי,  הדרגתית,  השחתה 
קורוזיה, גורמים אטמוספריים או אקלימים בעלי 
קרקע,  מתזוזת  הנובע  נזק  הדרגתית.  השפעה 
נזק  אדמה.  מרעידת  כתוצאה  נגרם  אם  למעט 
הנובע מליקוי תכנון ו/או בניה ו/או עבודה לקויה.
סיבת ההתמוטטות  היא מהי  "השאלה המרכזית 
שהסיבה  להוכיח  תצליח  הביטוח  חברת  והאם 

להתמוטטות המבנה מוחרגת בתנאי הפוליסה".

אין מענה בפוליסה
כי  מספר  חולון/בת־ים  סניף  יו"  לוי,  גיא  סו"ב 
של  חריג  מספר  אליו  פנו  הבניין  קריסת  לאחר 
פוליסת  מכסה  מה  לבדוק  שביקשו  מבוטחים 
מפני  גם  לכסות  אפשרות  יש  ואם  שלהם  הדירה 

התמוטטות מבנה.
"לצערי, אין לנו את המענה בפוליסה התקנית, 
שהשאירו  האחרונים  שהאירועים  מקווה  ואני 
כספי  פיצוי  וללא  גג  קורת  ללא  אנשים  עשרות 
להם  היה  שלפחות  ולאלה  הביטוח,  דרך  הולם 
ביטוח מבנה/תכולה, יביאו לכך שפוליסת הדירה 
התקנית תעודכן גם לכיסוי קריסת מבנה. הפוליסה 
מגדירה בדיוק את הסיכונים שהיא מכסה, כשכיום 
אפילו חדירת מי גשם שגורמים לרטיבות בדירה 

לא מקבלים כיסוי. 
של  נזקים  מכסה  הסיכונים  כל  "פוליסת 
התמוטטות מבנה רק במקרה של נזק מתאונה; אם 
האירוע יוגדר כתאונה, יש סיכוי לכיסוי הנזקים", 

מסביר סו"ב לוי.

 סו"ב צרפתי: "הפוליסה 
התקנית אינה מכסה התמוטטות 
מבנה שלא מהסיכונים המכוסים. 

לכן, באירוע הנ"ל המבנה 
והתכולה אינם מכוסים"

 shutterstock :אם האירוע יוגדר כתאונה, יש סיכוי לכיסוי הנזקים | צילום
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סו"ב ג'ינה פלד, יו"ר מחוז השפלה
ברכתי  את  לשלוח  מבקשת  אני  "ראשית, 
להנהלת  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  בפועל  לנשיא 
הלשכה, עובדיה וסוכניה. עברנו שנים מאתגרות 
בשנה  ששיאן  רגולציה,  עודף  לצד  ומורכבות, 
וחצי האחרונות עם הקורונה, תקופה בה עברנו 
ביטולי  סגרים,   – בעבר  ידענו  שלא  קשיים 
לפנסיה  הפקדות  הקפאת  עסקים,  פוליסות 
סוג   – מהלקוחות  פיזי  ריחוק  חיים,  וביטוחי 
למרות  אבל  אליו.  רגילים  שאיננו  ניכור  של 
לשכה  ונשארנו  הקשיים  מתוך  צמחנו  זאת, 
הידברות   – ובראשם  הישגים  השגנו  וגם  חזקה 
ושיח עם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
אחרי תקופה ארוכה של נתק. מולו אנו פועלים 
כמיטב יכולתנו, כדי לשמור על מעמד ופרנסת 

הסוכן.
"גם בלשכה עצמה חווינו משברים ופילוג, אבל 
לנשיא  הלשכה  את  להעביר  היא  מטרתנו  כל 
הבא כשהיא פועלת לפי התקנון, הנהלים וחוק 

העמותות.
הנוכחית  ההנהלה  כי  להבין  והמקום  הזמן  "זה 
שהמטרה  משום  פילוג,  ולא  אחדות  בעד  היא 
בלב  הסוכן  – לדאוג לפרנסת  לכולנו  משותפת 
תקווה  כולי  ליושנה.  עטרה  ולהחזיר  ושלם  נקי 
ובהצלחה  קדימה  אותנו  תצעיד  החדשה  שהרוח 

יתרה.
החינוך  'מטרת  אמר:  איינשטיין  "אלברט 
צריכה להיות - אנשים המצטיינים בעצמאות, 
בשירות  רואים  זאת  ועם  ובמעשה,  במחשבה 
העיקרית'.  חייהם  משימת  את  הכלל  למען 
כמו  במקצוענו,  רואים  הביטוח,  סוכני  אנחנו, 

בחינוך – שירות למען הפרט והכלל.
בראשות  שנים   8 לאחר  האישית,  "ברמה 
המחוז וכסוכנת ביטוח – התמודדתי בדרכי עם 
ועם  ארץ  בדרך  אחרים  עם  באומץ,  אתגרים 
על  המחוז  לסוכני  מודה  אני  באמונה.  עצמי 
האמון, התמיכה והפרגון. כולי תקווה שגמלתי 
מספיק ובטוחני שהשתדלתי להיות יותר. אציין 

לשבח את חבריי לדרך – סו"ב אבי שבי, יו"ר 
משה לב הר, יו"ר  סניף אשדוד/אשקלון, סו"ב 
שהחליפה  כבודי,  רחל  וסו"ב  ראשל"צ  סניף 
אותו לא מזמן, ואת סו"ב אביתר שרעבי, יו"ר 
סניף רחובות־נס ציונה. תודה לכם צוות נפלא. 

היה תענוג לעבוד אתכם ולשתף פעולה.
"מאחלת לכולנו שנה יותר טובה, שנת בריאות 

איתנה, צמיחה, שגשוג ואחדות".

סו"ב מוטי אוחיון, נציג הסוכנים 
הצעירים וחבר צוות השת"פ עם 

לשכת יועצי המס

"דווקא השנה האחרונה דחפה המון מהסוכנים 
התפתחות  של  חדשים  למקומות  הצעירים 
בפועל  הלשכה  ונשיא  בכלל  הלשכה  ולמידה. 
לכת  מרחיקי  צעדים  עשה  בפרט  אנגלמן  יוסי 
כדי לשתף את הדור הצעיר, לקרב אותו ללשכה 

ולדאוג לצמיחתו הכלכלית.
ועם  יוסי  עם  רציף  בקשר  הייתי  "אישית, 
פעילים נוספים מהלשכה ובכל השיחות נוכחתי 

לדעת עד כמה הדאגה לצעירים עמוקה.
"כולי תקווה שנתאחד כולנו תחת הלשכה; יש 
ולהתווכח  להסכים  לא  מותר  אחת,  לשכה  לנו 
אבל בסופו של דבר המטרה של כולנו משותפת 
וחייבים כולם להתאגד במיוחד בשעה הזו שבה 
של  החשוב  ובתפקידו  בשמו  לפגוע  מנסים 
הביטוח, שעומד כמעט תמיד לבדו כעזר  סוכן 

ברגעים הקשים ביותר של הלקוחות".

סו"ב עאדל מחג'נה, יו"ר ועד 
ההיגוי של סוכני החברה הערבית

ההיגוי  ועד  ליו"ר  נבחרתי  האחרון  "בחודש 
של סוכני החברה הערבית. ועד זה הוקם בשנת 
2017 בכנס בנצרת והוא חלק אינטגרלי מלשכת 
תשרת  ומאוחדת  חזקה  לשכה  הביטוח.  סוכני 

טוב יותר את סוכני הביטוח וכלל הציבור באופן 
כללי.

ושיתוף  בתיאום  עובדים  אנו  כי  לציין  "יש 
ובמיוחד  הלשכה  נציגי  כל  עם  מלא  פעולה 
אנגלמן;  יוסי  ידידי  בפועל  הלשכה  נשיא  עם 
מהיום הראשון שלו בתפקיד שם למטרה קידום 
וקידום  במדינה  הביטוח  סוכני  האינטרסים של 
ביטוחי  בבעיית  לטפל  שכח  ולא  הסוכן  מעמד 
קידום  דרך  הערבית  החברה  סוכני  של  החובה 
יועמ"ש הלשכה  ידי  על  חוק המטופלת  טיוטת 
עדי בן אברהם בתיאום עם יו"ר הוועדה  עו"ד 
האלמנטרית קובי צרפתי. מוביל המהלך בכנסת 
הוא הלוביסט לירן בן הרוש. אני מודה להם על 
התגייסותם, שיתוף הפעולה והטיפול המקצועי.

עם  ימשיך  זה  פעולה  ששיתוף  תקוה  "כולי 
הנשיא הנבחר הבא. 

"גמר חתימה טובה". 

סו"ב מרק ג'ופי, TOT, חבר 
הנהלת MDRT ישראל

במיוחד  מאתגרת  הייתה  האחרונה  "השנה 
עבור סוכני הביטוח בישראל ובעולם. אני רואה 
את עצמי בר מזל שבתקופה הזו יכולתי ללמוד 
על  בעיקר  העולמי   MDRT בארגון  מעמיתינו 
הלקוחות  מול  ניהול  ושיטות  התמודדות  דרכי 
וחברות ביטוח על דרכים לשמור על קשר ואיך 

לתת שירות איכותי בתקופה הקשה הזו.
התקיימו  ולא  כמעט  פרונטליות  "פגישות 
אך  יותר.  המבוגרים  לקוחות  עם  במיוחד 

חשבון נפש: סיכום שנה וציפיות לשנה 
החדשה של חברות וחברים פעילים בלשכה
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  ZOOMהטכנולוגיות ניצחו והמשכנו בעיקר ב־
הלקוחות  עבור  גם  החברתיות.  הרשתות  ודרך 

הפן הטכנולוגי היה אתגר לא קטן.  
מלאה  תמיכה  מקבל  בישראל  "הארגון 
מהלשכה, ויש שיתוף פעולה מצוין עם הנשיא 

יוסי אנגלמן.
לחברים  ערך  לתת  היא   MDRTה־ "מטרת 
בנושאים  דיון  קבוצות  כולל  רבים,  בתחומים 
תמשיך  ישראל   MDRT הנהלת  מקצועיים. 
בעזרת  החדשה  למציאות  עצמה  את  להתאים 
הארגון הבין לאומי ולהעביר תכנים מקצועיים 
הקרובה,  בשנה  גם  אפשר.  שרק  איפה  לחבריו 
לקדם  תצליח  ישראל   MDRTש־ מאמין  אני 
המציאות  למרות  חדשים  וערכים  תוכניות 
וכנראה  הקורונה  עם  אלינו  שהגיעה  החדשה 

תהיה אתנו לעוד חודשים רבים.
"אני מבקש לברך את כל החברים בשנה טובה 
שמחה  בריאות,  של  שנה  טובה.  חתימה  וגמר 

ועשייה".

סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה 
לביטוח חיים ופנסיה

"זו שנה שניה בה אנו חוגגים את חגי תשרי 
באותה  שעברה,  ששנה  לאחר  הקורונה.  בצל 
נקודת זמן,  כולנו היינו ציפייה שהפתרון מעבר 
לפינה, בימים אלו אנו עדים כי הבעיה רחוקה 

מפתרון קבע ומכשולים רבים עוד לפנינו. 

הפן  את  לראות  מעדיף  אישי  באופן  "אני 
החיובי וכיצד ניתן להפוך את המצב לטובתנו. 
בהתמודדות  לקחת  ניתן  חיוביים  דברים  הרבה 
היומיומית בתקופה זו. במישור האישי, בריאותנו 
ולמדנו  מאליו  מובנת  אינה  יקירנו  ובריאות 
להעריך עד כמה חשובה היא יחד עם הזמן בחיק 
משפחתנו. טעמנו מחדש את ארץ ישראל היפה 
ולהתייעל  לייעל  כיצד  השכלנו  חו"ל.  במקום 
ובניהול העובדים.  היומיומיות שלנו  במשימות 
שאנו  וההכשרות  המקצועי  המידע  כמות 
נחשפים אליה באמצעות שידורים דיגיטאליים 
תרם ויתרום רבות למעמדו המקצועי של סוכן 
כספית  עלות  ללא  כמעט  זאת  כל  הביטוח. 

ומבלי לבזבז זמן מיותר על הכבישים. 
השימוש  ויכולת  ליתרונות  "התודעה 
בה  עושים  אנו  וכיום  התרחבה  בטכנולוגיה 
מול  והן  ארגונית  פנים  הן  יותר  רחב  שימוש 
להפנים  השכלנו  זאת,  עם  יחד  לקוחותינו. 
השיווק  ואמצעי  הטכנולוגיה  למרות  כי 
תחליף  אין  המתחרים,  בידי  אשר  הדיגיטליים 
ורבים  הביטוח  סוכן  של  האנושי  לממשק 
חווית  מול  זאת  להעריך  למדו  מלקוחותינו 
השירות והמרכזיות הדיגיטאליות של הפעילות 
לציבור  ועוזרים  מסייעים  שאנו  ככל  הישירה. 
בשוק  הדומיננטי  כגורם  אחיזתנו  כך  בישראל 
התחרות  חרף  ומתחזקת  גדלה  והביטוח  ההון 

המתעצמת. 
ההתייעלות  הקרובה,  בשנה  כי  צופה  "אני 
במערכות מידע לפי תוכניות רשות שוק ההון 
ונגישותן הן שלנו והן של הציבור ימקד אותנו, 
סוכני הביטוח, במתן ידע וליווי בקבלת החלטות 
בצמתים חשובים של הלקוח ומשפחתנו ופחות 
זמן על מילוי טפסים והתנהלות לא יעילה מול 
הגופים המוסדיים. קיצור לוחות זמנים לביצוע 
מאיתנו  ידרוש  במהירות  מידע  ומתן  פעולות 
להגיב ולפעול ביעילות על ידי שימוש בכלים 

במתן  התמקדות  תוך  במשרדנו  טכנולוגים 
ילכו  הדיגיטליים  הכלים  ללקוח.  אנושי  ערך 
בשיווק  יותר  מותקף  שהציבור  וככל  ויתעצמו 
דיגיטלי תוך חדירה לפרטיותו על ידי עשרות 
שבעתיים  להיזהר  ילמד  כך  מסחריים  גורמים 
עליו  ואמין  מקצועי  מוכר,  אנושי  קול  ויעדיף 
שלנו  והאתגר  העיקרית  הבעיה  לסמוך.  ניתן 
גופים  בו  באופן  נסבלת  הבלתי  הקלות  הינו 
ברשותם  אשר  במידע  שימוש  עושים  מוסדיים 
בשם  והכל  הציבור  של  לפרטיותו  חדירה  תוך 

התחרות ובחסות הרגולציה.
להודות  שנשכיל  לכולנו  לאחל  רוצה  "אני 
ונחגוג  החולפת  בשנה  לנו  שניתן  על  ולשמוח 
יחד עם משפחתנו את הפירות של עמלנו. שנה 
של  שנה  והזדמנויות,  התחדשות  של  חדשה 
אחדות ובעיקר בריאות להנות מכל הטוב הזה".

סו"ב מיכה אדוני, יו"ר מחוז 
חיפה והצפון

"מגפת הקורונה העמידה בפני סוכני הביטוח 
להתמודד  כיצד  ידעו  לא  שבתחילה  אתגרים 
הביטוח  סוכני  השכילו  מאוד  מהר  איתם. 
להתעשת, התאימו עצמם למשתנים המהירים, 
גילו את הזום, הפחיתו את כמות הנסיעות, עבדו 
חיסכון  יצרו  לחל"ת  שיצאו  עובדים  מהבית. 

סוכות שמח 
בדרכים
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לקשיים  מהמקרים  בחלק  גם  כמו  בהוצאות, 
לסוכן.

שירות  ולתת  לעבוד  עצמו  על  לקח  "הסוכן 
הלקוחות,  את  מחדש  להכיר  אף  ולפעמים 
חברות  העסק.  בחיזוק  מוסף  ערך  לו  שנתן  מה 
למציאות  במהירות  עצמם  התאימו  הביטוח 
למכירה  עברו  ורובם  והמשתנה  החדשה 
שבהחלט  מה  ודיגיטציה,  מוקדנים  באמצעות 

פגע קשות בהכנסתם של הסוכנים. 
"כיו"ר מחוז חיפה והצפון וחבר הוועד המנהל 
סוכני  לשכת  בלשכה;  שקורה  למה  אתייחס 
הביטוח היא החותם המקצועי של ענף הביטוח, 
הביטוח.  סוכני  את  שמייצג  היחיד  הגוף 
תפקידה להגן על הסוכן, להעשיר אותו בידע 
אינה  הלשכה  פרנסתו.  על  ולשמור  מקצועי 
היה  לא  המצב  הלשכה  לולא  אולם  יכול,  כל 
קשה  רגולציה  שקיימת  ספק  אין  טוב.  יותר 
וטורדנית ששמה את הדגש בחוזרים לרוב על 

סוכני הביטוח.
"תחושת הבטן שלי שנושא הסוכן האובייקטיבי 
ירד מהפרק ולא יצא כלל אל הפועל. רוב סוכני 
הביטוח מקצועיים, הגונים ואובייקטיבים. עיקר 
הבעיות בענף הביטוח הם המוקדנים של חברות 
הביטוח וכן לצערי גם חלק מסוכנויות הביטוח. 
הלשכה  בהנהגת  זו  בשנה  שנעשו  השינויים 
להיות  גאה  ואני  משמעותיים  להישגים  הביאו 

שותף להם; חידוש הקשר ומפגשים עם הממונה 
הביטוח  סוכן  בחשיבות  והכרתו  ברקת  משה 
העצמאי. כיום, לא יוצאת טיוטה מבלי להידבר 

עם לשכת סוכני הביטוח.
בוצעו  ללשכה,  רב  כסף  נחסך   1202/3 "מאז 
שינויים פרסונליים מתבקשים, יש חברת יח"צ 
את  העת  כל  מחזק  אשר  חדש  ולוביסט  טובה, 
הלובי הפוליטי שלנו. רוענן מחדש ההסכם עם 
מכללת ODB וכיום יכול כמעט כל סוכן לקבל 
השתלמות במקום מגוריו, וזה מה שנעשה בשנה 

האחרונה.
"השינוי שנעשה במכללה חסך למעלה ממיליון 
שקל בכל שנה. הועמד תקציב משמעותי לטובת 
ועו"ד  רו"ח  ע"י  בדיקה  בוצעה  לסוכן,  עזרה 

וביקורת  עמותות  התנהלות  בנושא  מומחים 
ונכתבו נהלים חדשים ברוח הזמן. נעשה מבצע 
חבר  דמי  לגביית  עצומה,  הצלחה  שנחל  ענק, 
להחלטת  בהתאם  הלשכה  ועובדי  מתנדבי  ע"י 

ביה"ד דין של הלשכה.
מלאה  בשקיפות  כיום  מתנהלת  "הלשכה 
הנהגת  נאמנה.  עבודתו  עושה  המנהל  והוועד 
הלשכה עושה את המיטב להעביר לנשיא הבא 

שיבחר לשכה מסודרת ומתפקדת.
בהחלטת  התבטל  הקרוב  אילת  כנס  "לצערי, 
הכנס  קיום  בעד  הצבעתי  אני  המנהל.  הוועד 
יחד עם עוד ארבעה חברים. השאר הצביעו נגד 
המילה  נאמרה  לא  עדיין  אבל  נמנעו.  ושניים 

האחרונה לגבי כנס אילת.
ועדת  ע״י  הדין  לבית  שהוגשה  "העתירה 
הביקורת לגבי כנס אילת מוטב שלא היתה באה 
לעולם. מנכ״לית הלשכה בשמת כרמון עמלה 
רבות בתכנון הכנס, כל זאת בהתאם לנוהלים 
והנחיות משרד הבריאות ובהתאם לכל דין תוך 

שמירה מירבית על בריאות הציבור".
"יום הכיפורים בפתח ובהזדמנות זו אני מאחל 
חינם,  וחתימה טובה, אהבת  לכולם צום מועיל 

כבוד הדדי ומציאת המאחד.
הוא  אולם  להישאר,  כדי  כאן  הביטוח  "סוכן 
יצטרך להתאים את עצמו למציאות המשתנה, 
תוך כדי יצירת מגוון של סוגי הכנסה נוספים".

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן



מצטרפים עוד היום לשירות
של רשת מוסכי ההסדר המובילה בישראל

ונהנים ממגוון יתרונות ושירותים מתקדמים

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי 
ofirha@drpz.co.il      052-63-66154     

שירותי שינוע
ואיסוף הרכב

מהמבוטח אל המוסך

אחריות על התיקון
לכל החיים

פריסה ארצית
של סניפי שירות

אספקת רכב חלופי
מהיום הראשון

סיוע במילוי והגשת
מסמכי תביעה

הסדרים עם רוב 
חברות הביטוח בישראל

mailto:lishka%40insurance.org.il?subject=
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"שקיפות מלאה מול כלל הגורמים בלשכה"
מנכ"לית הלשכה, עו"ד בשמת כרמון, הודפת את חרושת השמועות סביב ביטול כנס אילת שהיה צפוי להערך 

באוקטובר • "הוחלט לא לקיים את הכנס מתוך אחריות ושמירה על בריאות החברים" • < רונית מורגנשטרן

 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

עקבות פרסומים שחלקם לוקים באי דיוקים ב
ביחס להתנהלות הלשכה והחלטתה על ביטול 
לידיעת  להביא  לנכון  מצאנו  אילת,  כנס 
אשר  ההחלטות  קבלת  תהליך  את  והחברים  החברות 

הוביל לביטול הכנס המאוחד באילת.
לעריכת  שנה  מידי  פועלת  הביטוח  סוכני  לשכת 
אילת.  בעיר  ומקצועיים  איכותיים  ארציים,  כנסים 
כנסי הלשכה נערכים בתחום הפנסיוני ובתחום הביטוח 
הכללי. עקב מגפת הקורונה בוטלו הכנסים השנתיים 
היה  אמור  אשר  הפנסיוני  הכנס  וכן   2020 לשנת 

להתקיים בחודש מרץ 2021.
הלשכה פעלה לערוך כנס מאוחד במהלך אוקטובר 
בענף  הביטוח  סוכני  את  הן  את  ירכז  אשר   ,2021
לכלל  יאפשר  אשר  כנס  הפנסיוני.  בענף  והן  הכללי 
החברים להיפגש למפגש מקצועי איכותי ורחב הכולל 
משרד  להנחיות  בכפוף  והכל  חברתית  פעילות  גם 

הבריאות אשר חלות ומשתנות מעת לעת.

שקיפות מלאה
המקצועיות,  הוועדות  לראשי  להודות  ההזדמנות  זו 
אייל  וסו"ב  האלמנטרי,  בענף  צרפתי  קובי  סו"ב 
הכנס  תכני  לבניית  פעלו  אשר  הפנסיוני,  בענף  פז 

המקצועי.
יתרה מכך, עובדי הלשכה פעלו מול כלל הגורמים 

המפרסמים  ההפקה,  חברת  הרלוונטיים, 
המבצע  את  לערוך  מנת  על  המלון  ובתי 
כאמור  שבו  מסוגו,  והראשון  המרשים 
לשבת  והחברות  החברים  כלל  נזכה 
בצוותא ולהתמקצע לאחר שנה וחצי של 

מגיפה עולמית.
לפעילות הזו יצאנו בשקיפות מלאה מול 

ונערכנו  בלשכה  הרלוונטיים  הגורמים  כלל 
להקמת הכנס המרשים תוך השקעת רבה לבניית 

התוכנית המרשימה.

נערך בהתאם לנהלים
בניגוד לנטען על כי עבדנו בניגוד לנהלים/תקנון 
משתמע  שאינו  באופן  להבהיר  המקום  זה  הרי  וכו', 
לשני פנים כי לאורך כל הזמן הקצר שעמד לרשותנו 
להכין את הכנס המאוחד והראשון מסוגו, הושם דגש 
כל  על  ושמירה  )הקפדה  הבריאותי  לנושא  הן  רב 
כללי משרד הבריאות( ודי אם נפרט כי לצורך יישום 
הוראות אלו, שכרה הלשכה אולמות נוספים, בקומות 
הכל  הכנס,  להתקיים  היה  עתיד  בו  במלון  נפרדות 
כדי להבטיח את העמידה בתנאי התו הסגול ועל מנת 
להשתתף  שיגיעו  החברים  כל  בריאות  על  לשמור 

בכנס.
העתירה  בנושא   2.9.21 בתאריך  שהתקיים  בדיון 

הוסבר  אילת  כנס  בעניין  שהוגשה 
את  הביקורת  ועדת  ליו"ר  והובהר 
על  בוצעו  אשר  התהליכים  כל 
הכנס  בנושא  הלשכה  הנהלת  ידי 
משרד  נהלי  קיום  על  וההקפדה 
וכן  הסגול  התו  פי  על  הבריאות, 
כי  המנהל  הוועד  ולחברי  לו  הובהר 
טרם בוצעה כל התקשרות שלא על פי 

הנהלים.
לאחר שהובהר הנושא מול ועדת הביקורת, 
התקיים דיון בין כלל חברי הוועד המנהל שנסב בעיקר 
לאחר  המחלה  והתפשטות  התחלואה  עליית  רקע  על 
תקופת החגים )סמוך למועד הכנס( ולאחר דיון ער של 
את  לקיים  לא  קולות  ברוב  הוחלט  המשתתפים  כלל 
הכנס מתוך אחריות ושמירה על בריאות החברים על 

אף וכאמור הצעדים שננקטו ותוארו לעיל.
הכנסים  בקיום  רבה  חשיבות  רואה  הלשכה  הנהלת 
המקצועיים והעשרת הידע של סוכני הביטוח, אך יחד 

עם זאת, בריאותם חשובה אף יותר.
אנו תקווה שהמגיפה תיעלם במהרה ונשוב להיפגש 
ולמענכם  עבורכם  המתוכננים  המקצועיים  בכנסים 

בשנה הקרובה.
חברות  לכל  טובה  וחתימה  טובה  מאחלים שנה  אנו 

וחברי הלשכה.

בשמת כרמון 
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 ווישור מכניסה שותפה לעסקת רכישת 
השליטה באיילון

קיסריה אלקטרוניקה רפואית תשקיע כ־180 מיליון ש"ח תמורת 25.6% ממניות איילון אחזקות. בנוסף, 
תרכוש 17.5% ממניות ווישור גלובלטק תמורת כ־90 מיליון ש"ח < רונית מורגנשטרן

weSure ק והביטוח  הטכנולוגיה  בוצת 
הסכם  על  חתמה   Global Tech
חברת  תהפוך  במסגרתו  אסטרטגי, 
משפחת  שבשליטת  רפואית,  אלקטרוניקה  קיסריה 
הביטוח  בקבוצת  השליטה  בגרעין  לשותפתה  ברק, 
והפיננסים איילון אחזקות, לאחר שתושלם רכישתה. 
בנוסף, היא תחזיק במניות בשיעור משמעותי בחברת 

ווישור עצמה.
על פי ההסכם, במקביל להשלמת ההסכם לרכישת 
ידי  על  איילון  קבוצת  במניות  )כ־67.2%(  השליטה 
ז"ל,  רחמני  לוי  של  העזבון  מנהל  מידי  גלובלטק 
ממניות  כ־25.6%  גלובלטק  מידי  קיסריה  תרכוש 
לפי  שקל,  מיליון  כ־180  תמורת  אחזקות  איילון 
מחיר למניה זהה לזה בו רוכשת גלובלטק את מניות 

איילון אחזקות.  
מיליון  כ־90  של  סכום  קיסריה  תשקיע  במקביל, 
ווישור  של  מניות  מיליון  כ־14.28  תמורת  שקל 
מניות,  של  פרטית  הנפקה  במסגרת  גלובלטק, 
יהוו  אלה  מניות  לקיסריה.  גלובלטק  שתבצע 
מחיר  לפי  יונפקו  והן  גלובלטק,  ממניות  כ־17.5% 

של 6.3 שקל למניית גלובלטק, המשקף פרמיה של 
גלובלטק  שביצעה  בהנפקה  המניה  למחיר  כ־8% 

במרץ השנה. 

חלק מגרעין השליטה
בין הצדדים נחתמה גם מערכת הסכמים המסדירה 
באיילון  השליטה  לגרעין  קיסריה  של  צירופה  את 
ובגלובלטק, ומאפשרת לקיסריה, בין היתר, למנות 
נציגים בדירקטוריונים של שתי החברות. לקיסריה 
שמורה האפשרות עד ליום 31 בדצמבר 2021 להקטין 
המוקצות  הנמכרות   המניות  כמות  את  פרו־ראטה 
שהיא רוכשת, באותו שיעור, ובלבד שהשקעתה לא 

תפחת מ־67% מהתחייבותה. 
קיסריה  לבין  ווישור  בין  ההשקעה  הסכמי  מערך 
ביניהם  כמקובל,  מתלים,  תנאים  למספר  כפוף 
השלמת  גלובלטק,  בדירקטוריון  העסקה  אישור 
עסקה הרכישה של איילון על ידי גלובלטק, אישור 
הממונה על רשות שוק ההון, אישור רשות התחרות 

ועוד.
ווישור גלובלטק חתמה בשלהי חודש יוני 2021 על 
הסכם לרכישת 12,240,389 מניות רגילות בנות 1 
ש"ח ערך נקוב כל אחת של איילון אחזקות, המהוות 
בכפוף  וזאת  איילון,  של  המונפק  מהונה   67.24%

להתקיימות מספר תנאים מתלים. 

אנשי עסקים מצליחים, יודעים בדיוק כמה 

שווה כל לקוח שלהם
ואיפה הפוטנציאל העסקי

ואתם?

www.SMS2010.co.il

אהרון פוגל התפטר מתפקידו כיו"ר איילון אחזקות
אהרון פוגל, המשמש כיו"ר איילון אחזקות בשנתיים האחרונות, הודיע ביום א' כי החליט לסיים את כהונתו 

בתפקידיו כדירקטור בחברה ובחברה הבת, איילון חברה לביטוח בע"מ. במסגרת הודעתו נימק פוגל את 
החלטתו: "על מנת לאפשר לבעלים הקיימים והרוכשים הצפויים )חברת ווישור גלובלטק( לבחור בחברי 

דירקטוריון מטעמם". מאיילון נמסר, כי על מועד סיום הכהונה כאמור יסוכם בימים הקרובים.
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קרנות הפנסיה הנבחרות בהליך השלישי: 
שחקניות חדשות לצד ותיקות

אינפינטי ניהול השתלמות גמל, מור קופות גמל, אלטשולר שחם גמל ופנסיה ומיטב דש גמל 
ופנסיה • סו"ב אייל פז: "יש צורך בהיערכות שונה, במיוחד בפן התפעולי" < רונית מורגנשטרן

רן הפנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה" ק
וקרן הפנסיה "איילון מיטב פנסיה מקיפה" 
ייקבעו  ופנסיה(,  גמל  דש  מיטב  )מקבוצת 
ועד   2021 בנובמבר   1 מיום  החל  נבחרות  כקרנות 
ליום 31 באוקטובר 2024. קרן הפנסיה שתוקם על 
וקרן  וגמל  השתלמות  ניהול  אינפיניטי  חברת  ידי 
גמל  קופות  מור  חברת  ידי  על  שתוקם  הפנסיה 
ייקבעו כקרנות נבחרות החל ממועד השלמת הקמתן 
הצפויה לקרות לא יאוחר מ־1 באפריל ועד ליום 31 
דורגו  אלו  חברות  של  ההצעות   .2024 באוקטובר 
של  השלישי  בהליך  הראשונים  המקומות  בארבעת 
רשות שוק ההון ונבחרו כקרנות נבחרות לתקופה של 

כשלוש שנים.
הקרנות  של  השלישי  ההליך  כי  נמסר,  מהרשות 
הנבחרות, נתן באופן תקדימי הזדמנות גם לחברות 
את  להציג  פנסיה,  קרן  להן  קיימת  שלא  מנהלות 
שנועדה  ינוקא  הגנת  מתן  תוך  להליך  הצעותיהן 
לשוק.  חדשים  מתחרים  של  כניסתם  את  לעודד 
מפורטת  בחינה  השלישי, שכלל  ההליך  בתומו של 
חדשה  פנסיה  קרן  להקמת  העסקיות  התכניות  של 
אינפיניטי   – החדשות  השחקניות  ידי  על  שהוגשו 
ומור. כניסת השחקניות החדשות מהווה נדבך נוסף 
מההליך  כתוצאה  הפנסיה  בשוק  התחרות  בהגברת 

אותו מובילה הרשות. 
שם  גם  נבחרות  קרנות  לבחירת  השלישי  ההליך 
נמוך  זכויות החוסכים בעלי שכר  דגש על שמירת 
הניהול  דמי  של  משמעותית  הפחתה  באמצעות 

מהפקדה. כך, כל מי שיבחר להצטרף לקרן נבחרת 
ועוד  מהפקדה  בלבד   1% של  ניהול  מדמי  ייהנה 
לעובד  מובטחים  אלו  ניהול  דמי  מהצבירה.   0.22%
לקרן  שלו  ההצטרפות  ממועד  שנים   10 למשך 
הפנסיה. דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן 
לרבות  חדשים,  זקנה  קצבת  מקבלי  בשל  נבחרת 
עמיתים קיימים בקרן שיפרשו בקרן במהלך התקופה 
שבה היא נקבעה כקרן נבחרת, לא יעלו על שיעור 

של 0.3% לכל אורך תקופת קבלת הקצבה. 
משה  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר 
ברקת: "אני מברך את ארבע הקרנות שנבחרו בהליך 
ומקווה כי הן יעניקו לציבור החוסכים בישראל רמת 
שירות ותפעול גבוהות לצד ניהול מיטבי של כספי 
החוסכים. הליך הקרנות הנבחרות מוכיח השנה בצורה 
מובהקת את חשיבותו, בכך שהוביל לכניסה של שני 
להגברת  שיתרמו  הפנסיה  לשוק  חדשים  שחקנים 
הישראלי.  הטווח  ארוך  החיסכון  בשוק  התחרות 
בנוסף, ההליך השנה שם דגש מיוחד לטובת חוסכים 
צעירים, פנסיונרים וחוסכים בעלי הפקדות נמוכות. 
אני סבור כי ההליך יבטיח את מיצוי זכויות החוסכים, 
יגביר את התחרות ויצמיח את שוק הפנסיה בישראל 

לטובת כלל הציבור הישראלי".
יו"ר הוועדה לביטוח חיים ופנסיה  אייל פז,  סו"ב 
בלשכה: "קרנות פנסיה ברירת מחדל אשר ב־2018 
זרז  היוו  נבחרות  לקרנות  במכרז  שמן  את  שינו 
ונתנו  להורדת דמי הניהול בשוק הפנסיה בישראל 
פתרון לבעלי שכר נמוך ועצמאים. מפרסום הרשות 

נראה כי חל שינוי מהותי בעניין דמי הניהול כאשר 
דמי  הוזלת  על  דגש  בעיקר שמו  החדשות  הקרנות 
הקודמים  למכרזים  ובהשוואה  מההפקדה  ניהול 
משמעותי.  באופן  מהצבירה  הניהול  דמי  את   ייקרו 
יעמוד  הנבחרות  בקרנות  מהצבירה  הניהול  "דמי 
מאוקטובר על כ־0.22% לעומת דמי ניהול מצבירה 
של 0.05% לדוגמה בדש מיטב במכרז האחרון. יתרון 
הרפואי  החיתום  היעדר  היה  בקרנות  שהיה  חשוב 
ונראה כי הנושא לא הוזכר בפרסום הרשות ומהווה 
השפעה  לצד  ההחלטות  בקבלת  קטן  לא  משקל 
 שלילית בטווח הארוך על האיזון בקרנות הנבחרות. 
השקעות  בית  מור  בזירה,  החדשות  "השחקניות 
ואינפיניטי, הפגינו עד כה ביצועים מרשימים בכל 
מה  וההשתלמות  הגמל  במוצרי  לתשואה  הקשור 
שמשך אליהם גיוסים גדולים ובוודאי ביצועים אלו 
הפנסיה.  לקרן  חדשים  מצטרפים  לשכנוע  ישמשו 
"יחד עם זאת, צריך לזכור כי סוכנים אשר שיווקו 
על  התלוננו  בעיקר  מחדל  ברירות  קרנות  כה  עד 
רמת השירות וכך גם שמענו מאלו שביקשו להצטרף 
לקרנות ונתקלו בשלל מחסומים ובעיות לאורך הדרך. 
בתי  בקרב  הלקוחות  במספר  המהירה  ההתרחבות 
ההשקעות החדשים הן במוצרי הגמל וההשתלמות והן 
בפנסיה מצריך היערכות שונה ממה שחווינו עד כה 
 ובמיוחד בפן המערכות התפעוליות לבעל הרישיון. 
בענף  לתחרות  בכניסה  העיקרי  המבחן  לדעתי  "זה 
לשווק  רישיון  לבעלי  יאפשר  אשר  הפנסיה  קרנות 

גם קרנות אלו".

גם בחג: טיסת חילוץ מיוחדת להבאת חולה 
קורונה מאומן

לל ביטוח ופיננסים יצאה בטיסת חילוץ לאוקראינה בראש השנה כ
כדי להטיס לארץ בדחיפות מבוטח שנמצא חיובי לנגיף הקורונה.
בשעות שלפני ערב החג התקבלה פניה על מבוטח שחש ברע 
רופאים  עם  דחופה  התייעצות  לאחר  הקורונה.  לנגיף  מאומת  ונמצא 
ולהביאו  האפשרית,  במהירות  מיוחדת,  טיסה  להוציא  הוחלט  מומחים 

לארץ. 
לאורך כל שעות ערב החג המטוס שיצא להביאו עבר הערכות ייחודית 
והוקם בו חדר טיפול נמרץ ייעודי לחולה, לקראת הטיסה שיצאה ביום 
מומחה  רופא  מאיו,  עמי  ד״ר  המבוטח  את  ליוו  ובה  בוקר  לפנות  החג 
בטיפול נמרץ כללי ובכירורגיה כללית, וג'ריס אליאס, אח טיפול נמרץ 
החולים  בית  חולים.  בבית  קורונה  פועלים במחלקות  ופאראמדיק, אשר 

אסותא אשדוד הוא שקיבל את המבוטח.

חדשות ׀ בריאות

החילוץ באוקראינה. מימין, צוות MedAssis: ד"ר עמי מאיו )אסותא אשדוד(, 
טכנאי מלווה וג'ריס אליאס )רמב"ם חיפה(
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 "הסיכוי כיום לקריסה של חברת ביטוח 
גדולה בישראל עומד על 1.05%" 

 האקטואר רועי פולניצר חושף בטור מיוחד נתוני מחקר על סיכויי הקריסה של 5 חברות הביטוח 
הגדולות בישראל ואיך זה משפיע על עריכת חוות דעת אקטואריות בדבר שווי זכויות פנסיוניות שונות

יום חמישי בשבוע שעבר נשאלתי מדוע ב
אקטוארית  דעת  חוות  עריכת  בעת 
מסוים,  פנסיוני  חיסכון  שווי  בדבר 
לצרכי איזון משאבים בין בני זוג, אני, כאקטואר 
גירושין, אינני נותן ביטוי לסיכוי שחברת ביטוח 
בישראל אשר מנהלת את אותו חיסכון פנסיוני לא 

תעמוד בהתחייבויותיה כלפי המבוטח. 
ראשית, על פי גילויי הדעת של לשכת מעריכי 
בעת  בישראל,  הפיננסיים  והאקטוארים  השווי 
עריכת חוות דעת אקטואריות בדבר שווי חשבונות 
אין  משאבים  איזוני  לצרכי  בבנקים  ופיקדונות 
לתת ביטוי לסיכוי לקריסת הבנק - הוא הדין גם 
זכויות  שווי  בדבר  אקטואריות  דעת  חוות  לגבי 

פנסיוניות שונות. 
שנית, המדינה לא תיתן לחברות הביטוח להגיע 
לחדלות פירעון. קיים רגולטור שתפקידו לבדוק 
כך שגם  הביטוח,  חברות  הפירעון של  כושר  את 
גדולה  ביטוח  חברת  קריסת  של  אירוע  בקרות 

ההנחה היא שהמדינה תחלץ אותה. 

אומדן סיכויי הקריסה
שלישית, הואיל וחברות הביטוח בישראל קונות 
ביטוח משנה על החלק בביטוחי מנהלים שיש בו 
קריסת  של  אירוע  שבקרות  הרי  ביטוחי,  כיסוי 
חברת ביטוח, מבטח המשנה "יספוג" אף הוא חלק 
מהתביעות. למעשה, המבוטחים בביטוחי מנהלים 
אינם חשופים רק לחברת הביטוח שאצלה "יושבים" 
כספיהם אלא גם למבטח המשנה. למעשה, הסיכוי 
שהמבטח ומבטח המשנה יגיעו בו־זמנית לחדלות 
פירעון נמוך הרבה יותר מהסיכוי שכל אחד מהם 

יגיע לבדו למצב של חדלות פירעון.
סבור שיש  אינני  לעיל,  מכל הטעמים שמניתי 
הביטוח  חברת  של  הקריסה  לסיכוי  ביטוי  לתת 
שווי  בדבר  אקטואריות  דעת  חוות  עריכת  בעת 

זכויות פנסיוניות שונות.
מתעוררת  זאת,  לעשות  רוצים  זאת  בכלל  אם 
לקריסת  הסיכוי  את  אומדים  כיצד  השאלה, 
את  לאמוד  המקובלת  הדרך  הביטוח?  חברת 
סיכויי הקריסה של חברות היא בבדיקת התשואה 
שמניבות איגרות החוב שלהן בהשוואה לתשואה 
של איגרות חוב של ממשלת ישראל. ככל שהפער 
בתשואות גבוה יותר, קיימת פרמיה גבוהה יותר, 
הסיכון  בעבור  דורש  שהשוק  מה  את  שמשקפת 
לחדלות  יגיעו  האלה  שהחברות  בכך  שטמון 
הסיכוי  את  להמחיש  פשוטה  דרך  יש  פירעון. 

שהשוק "חושב" שתרחיש כזה יתממש:
לחדלות  הגעה  לאי  הסיכוי   X האג"ח  תשואת 
פירעון + מינוס X 100% הסיכוי להגעה לחדלות 

פירעון = תשואה של אג"ח ממשלתית.

חברות בטוחות
זהו חישוב פשטני מעט, אבל הוא מספיק מדויק 
כדי לספק הערכת סיכון כללית לחברות. ההיגיון 
לתשואה  בהשוואה  טמון  הזו  המשוואה  מאחורי 
של איגרות החוב הממשלתיות, שאמורות להיות 
חברה  של  שהסיכון  ככל  סיכון.  נטולות  כמעט 
כך  יותר,  גדול  הינו  פירעון  לחדלות  להגיע 
גבוהה  להיות  צריכה  שלה  האג"ח  של  התשואה 
יותר כדי לקזז את ההפסד במקרה שהגעה לחדלות 

פירעון אכן תתרחש.
השוק  נתוני  את  הזו  התבנית  לתוך  ניצוק  אם 
הבאה:  התמונה  מתקבלת  שעבר,  חמישי  מיום 
היא  לביטוח  חברה  מגדל  של  האג"ח  תשואת 
שמבטיחות  ממשלתיות  לאג"ח  בהשוואה   ,1.18%
0.16% בלבד. אם נסמן את הסיכון להגעה לחדלות 

פירעון בתור A, נקבל את המשוואה הבאה:
זו   .)1-A( X -100% + A X 1.18% = 0.16%
משוואה עם נעלם אחד: A. כשבמקרה הזה הדבר 
שווה ל־0.0101. במלים אחרות, השוק צופה סיכוי 
של 1.01% שמגדל תגיע למצב של חדלות פירעון.
ממחקר שביצעה מחלקת המחקר של שווי פנימי, 
סיכונים  וניהול  שווי  הערכות  בביצוע  המתמחה 
הביטוח  חברות   5 של  מצבן  כי  עולה  פיננסיים, 
לראות  שאפשר  )כפי  בטוח  די  הוא  הגדולות 

מהטבלה המצורפת(.
 

תרחיש בלתי אפשרי
שככל  בבירור  לראות  ניתן  המחקר  מעבודת 
מייחס  השוק  יותר,  גבוהה  האג"ח  על  שהתשואה 
לחברה סיכון גבוה יותר להגעה לחדלות פירעון. 

מדוע אם כך חברות הביטוח נראות יציבות כל כך 
)עם תשואות אג"ח שגבוהות רק במקצת מהאג"ח 
שהן  שברור  אף  ישראל(,  ממשלת  של  המובטח 
פירעון?  לחדלות  להגיע  מסוים  בתרחיש  יכולות 
שחברות  המרכזי  בתפקיד  נעוצה  לכך  התשובה 

הביטוח ממלאות כיום בשוק ההון.
לכאוס  תביא  גדולה  ביטוח  חברת  של  קריסה 
כלכלי במדינה, כשהממשלה ורשות שוק ההון לא 
שבמקרה  היא  העבודה  הנחת  לקרות.  לזה  ייתנו 
ממש  הביטוח,  חברות  את  תחלץ  הממשלה  כזה 
כפי שעשתה במשבר מניות הבנקים של 83'. גם 
כך  הרואי.  חילוץ  למבצע  יזכו  הביטוח  חברות 
משיעורי  שמשתקף  כפי  השוק,  מעריך  לפחות 

התשואה של האג"ח. 
על פי נתוני המחקר, הסיכוי כיום לקריסה של 
היותר  לכל  הוא  בישראל  גדולה  ביטוח  חברת 
1.05%. המשמעות היא שהגעה למצב של חדלות 
היא,  בישראל  גדולה  ביטוח  חברת  של  פירעון 

לפחות כרגע, תרחיש כמעט בלתי אפשרי.
חוות  בעת  ביטוי  לתת  ורוצים  במידה  לבסוף, 
דעת אקטוארית בדבר שווי זכות פנסיונית לצרכי 
איזון משאבים לסיכוי הקריסה של הגוף המנהל, 
אותה  של  התוחלתי  השווי  את  לחשב  שיש  הרי 
זכות פנסיונית. השווי התוחלתי משקלל למעשה 
את השווי האמיתי של הזכות הפנסיונית בסיכוי 
פירעון  לחדלות  המנהל  הגוף  של  הגעה  לאי 
ובאופן דומה את השווי בר ההשבה של אותה זכות 
בסיכוי להגעה של הגוף המנהל לחדלות הפירעון. 

הכותב הוא מייסד ויו"ר לשכת מעריכי השווי 
והאקטוארים בישראל והבעלים של פירמת 
שווי פנימי המתמחה בביצוע הערכות שווי 

וניהול סיכונים פיננסיים

חברות בטוחות
הסיכון לקריסהחברות ביטוח שיעורי התשואה

הראל אג"ח

מגדל אג"ח

כלל אג"ח

הפניקס אג"ח

מנורה אג"ח

1.94%

1.18%

1.05%

1.00%

0.82%

1.05%

1.01%

0.87%

0.75%

0.67%
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מוסך מוטקה
אושרה אסף וחיים ליס

רצון הלקוח בעת העברת רכב לתיקון פחחות:

שיקחו ממנו את הרכב ויביאו תמורתו רכב חלופי טוב,נקי ומתודלק.

שהמוסך ידאג להזמנת השמאי ולכל הפרוצדורה.

מילוי טפסים מינימלי.

במקרה ולא רוצה להפעיל את הביטוח בכדי למנוע עבר ביטוחי, האם גם 

אפשרות  ואף תינתן  כן  בהחלט  חלופי?  רכב  יקבל  הלקוח  שכזה  במקרה 

לפריסת תשלומים.

לא לשלם עבור התיקון עד שהכסף יתקבל מחב' הביטוח.

שימוש בחלקים מקוריים.

לתקן "על הדרך" פגיעות שלא קשורות לפגיעה בגינה נכנס במחיר עלות 

ובחינם � קוסמטיקה.

לקבל חזרה את ריכבו המתוקן,שטוף ונקי.

אושרה אסף  050�5234240            דואÓל
חיים ליס  050�5232022             דואÓל

כתובת: רחÕ קיבוץ גלויות 6 תÓא�יפו, טל‘ 03�6828845 פקס 03�6822855
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אכ"ע כעילה מתחדשת
עו"ד עדי בן אברהם שב ומסביר על המאפיין הייחודי של פוליסת אובדן כושר 

עבודה ועל הדרישה לסעד הצהרתי לתשלום עד תום תקופת הביטוח

בית משפט השלום הוגשה תביעה בנוגע ל
לתגמולי אכ"ע )אובדן כושר עבודה( של 
ייצור  שיווק,  בייבוא,  עבד  אשר  מבוטח 
המבוטח  אצל   .1982 משנת  שטיחים  ומכירת 
אובחנה מחלה אשר על פי המוסד לביטוח לאומי 

מקנה למבוטח 100% אי כושר עבודה.
המבוטח  של  בפגיעה  הכירה  הביטוח  חברת 
תקופה  למשך  הביטוח  מקרה  בגין  אותו  ופיצתה 
אובדן  תגמולי  את  הפחיתה  ולאחריה  מוגדרת 
כושר העובדה ל־50% בטענה כי חל שיפור במצבו 
הרפואי והוא יכול לחזור למעגל העבודה. המבוטח 
פי  על  כי  טען  ובה  המשפט  לבית  תביעה  הגיש 
את  לו  לשלם  הביטוח  חברת  על  הפוליסה  תנאי 
וללא  וסרק  כחל  ללא  הביטוח  תגמולי  מלוא 
הביטוח  חברת  כי  המבוטח  דרש  בנוסף,  הקטנה. 
ממנו  לקחו  אשר  הביטוח  תגמולי  את  לו  תשיב 

לטענתו שלא כדין.
המבוטח תמך את תביעתו בחוות דעת רפואית 
של מומחה אשר קבע כי המבוטח אינו כשיר לכל 
בעמידה  הכרוכה  עבודה  או  קלה  פיזית  עבודה 
מהם  הכאבים  עקב  משאות  הרמת  ו/או  והליכה 
ונקבע  הואיל  כי  המבוטח  הוסיף  עוד  סובל.  הוא 
להכשרתו,  רלוונטית  אינה  משרדית  עבודה  כי 
לעיסוקו  כשיר  אינו  הוא  הנפשי,  ומצבו  גילו 
ולכל עיסוק סביר אחר ומשכך הוא זכאי לתגמולי 

ביטוח עד תום תקופת הפוליסה. 

פיצויים עונשיים
של  הטענות  את  דחתה  מאידך,  הביטוח  חברת 
עומד  לא  כלל  המבוטח  כי  והבהירה  המבוטח 
לאובדן  הביטוח  תגמולי  לקבלת  בקריטריונים 
כושר עבודה, זאת מאחר והוא לא איבד את כושרו 
גם  אחר.  סביר  עיסוק  בכל  או  בעיסוקו  לעסוק 
חברת הביטוח צרפה חוות דעת רפואית התומכת 
עת  ביטוח  תגמולי  למבוטח  שולמו  בה  בתקופה 
הייתה מחלתו פעילה, אלא שלטענתה הוא יכול 
לחזור, לעבודה ללא מאמץ פיזי, כפי שעבד בעבר. 
מומחה בית המשפט אשר מונה לבחון את מצבו 
של המבוטח קבע כי המבוטח אינו מסוגל לעבודה 
במדרגות,  וירידה  עליה  גופי,  במאמץ  הכרוכה 
הליכה על משטחים משובשים או עמידה עליהם, 
כי  קבע  וכן  וכיוצ"ב,  כבדים  משאות  של  הרמה 
לאור מחלותיו לא צפוי שיפור משמעותי במצבו 
הכיוון  כי  סביר  שכזה,  שינוי  יחול  ואם  בעתיד, 
הרפואיות  המגבלות  ולכן  במצבו  להחמרה  יהיה 
כי  קבע  אף  המשפט  בית  מומחה  לצמיתות.  הן 
וביחס  בעבודתו,  לעבוד  מסוגל  אינו  המבוטח 
הכשרתו  לניסיונו,  המתאים  אחר  סביר  לעיסוק 
והשכלתו הוא קובע כי לאור גילו המתקדם ומצבו 
מקצועית  להסבה  האפשרות  והתפקודי,  הרפואי 

כלשהי מוגבלת "בלשון המעטה".
לאור עמדת הרופא המומחה מטעם בית המשפט 
הודיעה חברת הביטוח כי לפנים משורת הדין היא 
מוכנה לשלם את התביעה, לרבות הוצאות נלוות 

הכוללות שכ"ט והוצאות משפט. 
הביטוח,  חברת  של  להסכמתה  סירב  המבוטח 
וביקש כי חברת הביטוח תחויב לשלם לו עד תום 
תקופת הפוליסה. בנוסף, ביקש המבוטח פיצויים 

עונשיים. 
לשתי  המחלוקת  את  מצמצם  המשפט  בית 

סוגיות בלבד:
אובדן  תגמולי  לתשלום  הצהרתי  סעד  מתן   .1

כושר עד תום תקופת הביטוח. 
2. לחייב את חברת הביטוח בריבית מיוחדת.

סעד הצהרתי לעתיד
סעד  ליתן  מקום  אין  כי  קובע  המשפט  בית 
המבוטח  של  העתידית  הזכאות  בגין  הצהרתי 
לתגמולי אובדן כושר עבודה, וזאת מאחר ומדובר 
יסבור  חודש בחודשו. אם  בעילה מתחדשת מידי 
לו  שמורה  בעתיד,  קופחה  זכותו  כי  המבוטח 
הזכות לפנות לבית המשפט. בית המשפט מדגיש 
כי המבוטח לא הציג סיבה מיוחדת המאפיינת את 
הנהוגה  מההלכה  סטיה  שמצדיקה  שלו  המקרה 
כושר  אובדן  בביטוח  עתידיים  לסעדים  ביחס 

עבודה. 
בית המשפט מדגיש כי חברת הביטוח רשאית, 

מעת לעת, לבחון את מצבו של המבוטח ולא מן 
יכולים  חדשות  תרופות  או  טיפולים  כי  הנמנע 

לשנות את מצבו של המבוטח. 
יתרה מכך, מוסיף בית המשפט ומדגיש כי מדובר 
על תביעה כספית והדרישה לסעד הצהרתי מהווה 
בית  העתידית.  הכספית  לדרישה  כסות  בפועל 
המשפט מציין כי אל לו לתת יד לעקיפת החובה 
הצהרתיים  סעדים  של  באצטלה  אגרה  לתשלום 

שהם כספיים במהותם.  

ריבית מיוחדת
בנוגע לריבית המיוחדת קובע בית המשפט כי 
אומנם חוק חוזה הביטוח מאפשר לחייב את חברות 
שריבית  אלא  מיוחדת,  ריבית  בתשלום  הביטוח 
שכזו יש לפסוק במשורה ובאותם מקרים חריגים 
בהם עולה כי חברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב 

וללא כל הצדקה.  
חוות  על  הסתמכה  הביטוח  חברת  זה,  במקרה 
דעת רפואית מטעמה וטענה כי מצבו של המבוטח 
השתפר. בנוסף, לאור עמדת המומחה מטעם בית 
המשפט שינתה חברת הביטוח את עמדתה ואישרה 

למבוטח את תגמולי הביטוח. 
הטענה.  את  המשפט  בית  דוחה  אלו  בנסיבות 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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Shutterstock :אין עילה שמצדיקה סטיה מההלכה הנהוגה ביחס לסעדים עתידיים בביטוח אכ"ע | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר 
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד 

כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של 
 המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים 
itsik@newafikim.co.il למשרת סוכן

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
משרד מפואר כ 65 מ"ר כולל 3 חדרים + אופן ספייס 
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר 52 ש"ח 

למ"ר כולל אחזקהמעלית + מזגנים 0508844442 
ששון מאירי

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט. משלמים מכפיל 

גבוה ובמזומן, ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד 
303@5052323.co.il :מספר שנים 052-3688700 מייל

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
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
 gil@beyahad-ins.com  4526944 משה

ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

 נזקי סופת איידה נאמדים בכ־35 
מיליארד דולר 

זקי הוריקן איידה, אשר גרמה לשטפונות בניו־יורק, נאמדים בכ־30־35 מיליארד דולר שחברות נ
הביטוח ומבטחי המשנה יאלצו לשלם, כך מעריכים האנליסטים של בנק ההשקעות גולדמן 
זאקס. אנשי הפיקוח על הביטוח במדינת ניו־יורק דרשו מחברות הביטוח לזרז את הטיפול בתביעות 

של המבוטחים כדי שיוכלו להתאושש במהירות מהנזקים שנגרמו להם.
הגשמים העזים שירדו באיזור ניו־יורק גרמו להצפות של מבנים ומערכות תפעול אשר לא נראו 

מזה שנים. ההצפות הגיעו גם לרכבת התחתית וגרמו לשיתוקה לזמן ממושך ולנזקים בתשתיות.
המבוטחים.  של  פיצוי  בתביעות  הוצפו  הביטוח  חברות 
המטפלים  הצוותים  את  לתגבר  דרש  הביטוח  על  הפיקוח 
בתביעות, כולל בשמאים. בנוסף, הצהירו בפיקוח על הביטוח 
כי יפעלו לאשר במהירות העסקת שמאים מחוץ למדינת ניו-
יורק כדי שיוכלו לטפל בגל התביעות ללא המתנה ממושכת.

הקימו  המבטחים  רכב.  לכלי  נגרמו  מהנזקים  גדול  חלק 
מרכזים להערכת נזקים מהירה לכלי רכב להם נגרמו נזקים 
קלים יחסית. רכבים שנפגעו קשה והמנוע שותק הועברו על 

ידי גוררים למגרשי רכב להערכה של גובה הנזקים.
ניו־יורק  לתושבי  המסייע  אתר  הוקם  מההצפות  כתוצאה 
להעריך את סכנת ההצפה לביתם או לעסקים. האתר מסייע 
להעריך את הסיכונים וכיצד להיערך להצפה נוספת. האתר 

הוקם על ידי ארגון CENTER FOR NEW YORK CITY NEIGHBORHOODS. המימון 
ניתן על ידי עיריית ניו־יורק ומדינת ניו־יורק.

יקף התביעות של נפגעי הקורונה ה
הגלובליות  הביטוח  חברות  אצל 
ומבטחי המשנה מגיעים ל־50 מיליארד 
מבטחי  על  גדולה  הכבדה  זו  דולר. 
ואן  מייק  ידי  על  נמסר  המשנה, 
הביטוח  ברוקר  של  בכנס  סלוטן 

.AON
שבמחצית  הן  הטובות  החדשות 
הראשונה של 2021 גדל ההון הצבור 
מיליארד  ב־10  החיים  מבטחי  של 
דולר ל־660 מיליארד דולר. הגידול 
בהיקף הפרמיות של המבטחים נובע 

בחלקו מייקור פרמיות הביטוח.
מבטחי  עבור  הרעות  החדשות 
אסונות  בנזקי  הזינוק  הן  המשנה 
השנייה  המחצית  בתחילת  הטבע 
את  מסכנים  בנזקים  הגידול  השנה.  של 

הרווחים של השנה כולה. 
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50 מיליארד דולר: 
היקף תביעות 

נפגעי הקורונה 

דרישה מהמבטחים לזרז את הטיפול בתביעות המבוטחים

mailto:itsik@newafikim.co.il
mailto:cochi@shir-ins.com
mailto:gil@beyahad-ins.com
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