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ביטוח ופיננסים

הישג משמעותי
בעקבות פניית נשיא הלשכה 
הודיעה מנורה כי תקדים את 

 תשלום העמלות לסוכנים 
עד ה־8 בחודש <  עמ' 6

קידום מעמד הסוכנים
הנהלת הלשכה בפגישה עם נציגי 

סוכני החברה הערבית: "נפתור 
את האתגרים המעיבים על 

פעילותכם" <  עמ' 6

הנפקה למפרע
עו"ד ג'ון גבע מסביר בטור 
מיוחד - האם ניתן להקים 

פוליסת ביטוח רטרואקטיבית 
<  עמ' 10

נשיא הלשכה:

  "אינני מוכן שיהיו 
אנשים שעוסקים 

בביטוח ללא רישיון"
650 סוכנות וסוכנים השתתפו בכנס המחוזות שהתקיים השבוע בראשון לציון 
⋅ בכנס, שנחל הצלחה גדולה, נשאו דברים נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק 

 והממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת ⋅ אייזיק: "הרגולטור מפר את 

האיזונים והמחיצות שנקבעו בינינו לבין הבנקים" < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

נשיא הלשכה בכנס המחוזות: אנחנו עוסקים 
באיכות החיים של אזרחי מדינת ישראל
עוד הוסיף אייזיק בכנס שנערך אתמול: "אינני מוכן שיהיו אנשים שיעסקו בתחום הביטוח 

ללא רישיון ⋅ יש להחזיר לציבור את מוצרי הביטוח שירדו מהמדפים" < רונית מורגנשטרן

הגעתי לתפקיד נשיא הלשכה כאשר "
מעייני  בראש  עומדת  אחת  מטרה 
וכלל  הסוכנים  למען  לעבוד   –
עם  הרוסה,  די  לשכה  מצאתי  הציבור. 
רמה  עם  אנרגיות  חסרי  שפופים  עובדים 
שמלמד  חקירתי  ודו"ח  נמוכה  תדמיתית 
על התנהלות לא תקינה ובניגוד לנהלים, 
ומייד התחלתי בעבודה המאומצת לשינוי 
נשיא  דבריו  את  פתח  כך  הלשכה",  פני 
הלשכה סו"ב שלמה אייזיק בכנס המחוזות 
באולם  שהתקיים  הלשכה,  של  הארצי 

לאגו בראשון לציון.
הלשכה  פעילות  את  סקר  אייזיק 
ובראשה  לתפקיד  נכנס  מאז  בראשותו 
מתפקדות,  כבר  שכולן  הוועדות  הקמת 
בצוות  פרסונליים  שינויים  ועריכת 
מהדוח  שהתבקשו  ביניהם  הלשכה, 
ומנהל  מהמנכ"לית  "נפרדנו  החקירתי: 
השיווק, החלפנו את מבקר הפנים ומיניתי 
יועץ משפטי חדש שיעסוק בענייני ממשל 

תאגידי.  
"אנו פועלים לבניית מערכת אמון ויחסי עבודה 
בין   – השונות  האינטרס  קבוצות  עם  תקינים 
ובית  וההשקעות  הביטוח  חברות  הרשות,  היתר 

המחוקקים. 

עשייה משמעותית
"אני איש של עשייה והיוזמה זורמת בעורקיי. בין 
לפנות  היה  בלשכה  שביצענו  הראשונות  היוזמות 
ולבקש  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  לממונה 
והחזרתם  מאיתנו  שנלקחו  מוצרים  מחדש  לשווק 
תועלת  שיביא  דבר  הביטוח,  סוכני  אל  המיידית 

ואיכות לציבור. 
אלו  ובימים  מחקר  צוותי  של  בהקמה  "התחלנו 
אנו מנהלים משא ומתן עם פורום קהלת על מנת 
שנוכל לשתף אותם בעבודות מחקר שאנו רוצים 

להוציא לפועל.
משמעותית.  ועשייה  רבים  אתגרים  "לפנינו 
הכבוד  את  הביטוח,  סוכני  לנו,  להחזיר  לי  חשוב 
זה   - האחרונות  בשנים  מאיתנו  שנלקחו  והגאווה 
מגיע לנו. אני רואה חשיבות רבה בקליטת סוכנים 
בשביל  להמשכיותנו.  החיוניים  לתעשייה  חדשים 
זה חיוני שמקצוע זה יתוגמל בצורה ראויה וייתפס 
חלק  להיות  גאה  יהיה  סוכן  שכל  מכובד  כמשהו 

ממנו", אמר אייזיק.

נשיא הלשכה הדגיש את הסוגיות המטרידות 
ביותר בהן הוא מתכוון לטפל:

⋅ אינני מוכן שיהיו אנשים שעוסקים בביטוח 
ללא רישיון

"סטודנטים בחופשת הקיץ, חיילים משוחררים, 
מתקבלים לעבודה בחברות ביטוח ישיר או עקיף, 
ללא  ביטוח,  ומוכרים  שלנו  ללקוחות  מתקשרים 
הלקוח",  את  מוקדמת  היכרות  וללא  הכשרה 

"וכששמים רגל בדלת, היא נפתחת  טען אייזיק: 
וזה מייצר מוטציות שהולכות וגדלות של  בסוף, 
זה   – למיניהם  המתחזים  הפיקטיביים  המוקדים 
שנותנים לגיטימציה למכור ביטוח ללא רישיון, זו 
תקלה שנולדה בחטא בחקיקת בכר, וצריך לתקן 
אותה. ועדת בכר טיפלה רק בנושא הפנסיוני ולא 
התייחסה לשאר מוצרי הביטוח – זו תקלה שצריך 

לטפל בה, ואנחנו מטפלים בה".
⋅ מפרים האיזונים בינינו לבין הבנקים

"הממשלה טוענת בכל הזדמנות אפשרית 
כי אכפת לה מהעסקים הקטנים, אך ברגע 
האמת דורסים אותנו - זה בלוף. הממשלה 
בייעוץ  לעסוק  לבנקים  לאפשר  רוצה 
פנסיוני דיגיטלי וגורמת לעשירים להיות 
האיזונים  את  להפר  מדוע  יותר.  עשירים 
הבנקים,  לבין  בינינו  שנקבעו  והמחיצות 
בחקיקת בכר? אנחנו מדינה שמגדילה את 
הגדולים ומקטינה את הקטנים. הממשלה 
למשכנתאות  לבנקים  לאפשר  גם  רוצה 
למכור ביטוח צד ג' ותכולה - אין לתת יד 

לנושא וצריך לעצור אותו באופן מיידי".
⋅ להחזיר המוצרים שירדו מהמדפים

"אנחנו עוסקים באיכות החיים של אזרחי 
כסוכנים  מחובתנו  לכן  ישראל.  מדינת 
לדאוג שמוצרים חיוניים ואקוטיים שירדו 
הייתכן  מיידית.  בצורה  יחזרו  מהמדפים 
כי מוצרי ביטוח בסיסיים כדוגמת סיעוד, 
עבודה  כושר  אובדני  מנהלים,  ביטוח 
עיסוקי ונכות מקצועית ייעלמו מעל פני האדמה? 
אם לא נדאג במיידי להחזרת המוצרים, יקום דור 
חור  וזהו  יוסף  ידע את  סוכנים חדשים שלא  של 

רציני בהשכלה".

לשכה חזקה
סוכני  שלשכת  לפעול  לאחריותי  לוקח  "אני 
הביטוח, על כל מוסדותיה, תוביל ותקדם את סוכני 
הביטוח ותסיר את האיומים המגיעים לפתחנו. זאת 

המחויבות שלנו כלפי סוכני הביטוח. 
"יש לנו לשכה חזקה, מקצועית עם מספר רב של 
בלשכה,  משמעותיים  בתפקידים  חזקות  סוכנות 
וינצר  מיכל  סו"ב  שלי  המקום  ממלאת  לרבות 

והסגנית רים שוקחה.
שנמשיך  מנת  על  הכול  לעשות  מתחייב  "אני 
למען  ודאגה  אכפתיות  המון  עם  בכיף,  לעבוד 
הביטוח  סוכן   – האמת  ברגע  כי  שלנו  האזרחים 

נמצא שם עבורם. 
"לסיום, אני מבקש להודות לכל עובדי הלשכה 
את  מחדש  לראות  הלב  את  מחמם  המצוינים. 
לנבחרת  תודה  פניכם.  על  הנסוכים  החיוכים 
חזקה.  לשכה  יחדיו  איתי  שמובילה  המופלאה 
לשכה  של  לקידומה  לאות  ללא  לפעול  נמשיך 

חזקה, מלאת עשייה ומשגשגת".

"אנו פועלים לבניית מערכת 
אמון ויחסי עבודה תקינים עם 
קבוצות האינטרס השונות – בין 
היתר הרשות, חברות הביטוח 
וההשקעות ובית המחוקקים"

אייזיק. "לפנינו אתגרים רבים ועשייה משמעותית. חשוב לי להחזיר לנו, סוכני 
הביטוח, את הכבוד והגאווה שנלקחו מאיתנו" | צילום: גיא קרן
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"חיוני שיותר ויותר לקוחות ישתמשו ויעזרו 
בסוכני הביטוח"

הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת נשא דברים בכנס המחוזות של הלשכה, בהם התייחס, 
בין היתר, למעמד הסוכנים ולרפורמת הבריאות שמקדמת הרשות < רונית מורגנשטרן

הצלחה אדירה: שיא משתתפים בכנס 
המחוזות של הלשכה

 כ־650 סוכנים וסוכנות גדשו את אולם לאגו בראשל"צ ⋅ "רכבת פרטית" ששכרה הלשכה הביאה כ־70 
סוכנים וסוכנות מאזור הצפון ⋅ "המשתתפים נהנו משלל הרצאות פרקטיות ומעשירות" < רונית מורגנשטרן

של ה משמעותי  גידול  רואים  "אנו 
בשנים  בישראל  והנכסים  האוכלוסייה 
מהווה  שמדינתנו  ספק  אין  האחרונות. 
בוודאי  ולצמיחה של  עסקים,  פורה לעשייה  כר 
אלה  שעסקים  לדאוג  עלינו  הביטוח.  בתחום  גם 
ימשיכו לפרוח. אנו מצפים שסוכני הביטוח יהיו 
ערך  ביצירת  משמעותי  חלק  ויהוו  עסקים  אנשי 
לקוחות  ויותר  שיותר  חיוני  בעיני  ללקוחות. 

ישתמשו ויעזרו בסוכנים".
משה ברקת, הממונה על  כך אמר אתמול ד"ר 
הארצי  המחוזות  בכנס  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
את  בירך  ברקת  הביטוח.  סוכני  לשכת  של 

המשתתפים בנאום באמצעות ה"זום".

מתייעצים עם הלשכה 
״אני שמח  עוד לדברי ברקת למשתתפי הכנס: 
על ההזדמנות לדבר כאן בפניכם בכנס המחוזות 
הארצי של לשכת סוכני הביטוח. לביטוח היום יש 
ערך אדיר ומשמעותי עבורנו, דוגמה מרכזית לכך 

אנו יכולים לראות בנושא הבריאות שכולנו חווים 
אותו ביתר חריפות בתקופה האחרונה עם משבר 

הקורונה.
רפורמת  להשיק  הולכים  אנו  הקרובים  "בימים 
עם  גם  בעניין  התייעצנו  משמעותית.  בריאות 

הצוות הנוכחי של לשכת סוכני הביטוח, כמו גם 
עם נציגי הלשכה בעבר.

את  להכיר  לי  יצא  האחרונה  בתקופה  "לסיום, 
הוא  אייזיק  אייזיק.  שלמה  החדש  הלשכה  נשיא 

איש עסקים מצוין, אך אני גם גיליתי שהוא איש 
כלפי  רק  לא  שלו  הדאגה  וניכרת  אנשים  של 

הסוכנים אלא גם כלפי ציבור הלקוחות.
כלשכת  לכם  לרשות,  המשותף  "המכנה 
הדאגה  זה  בענף,  העוסקים  ולכל  ביטוח,  סוכני 
באמצעות  רק  שלנו.  האזרחים  כלפי  והאכפתיות 
נוכל  פורה  פעולה  ובשיתוף  מתמדת  עשייה 

להמשיך וליצור ענף משגשג״.

הלשכה כ חברי  וסוכנות  סוכנים  ־650 
אירועים  לאגו  אולם  את  אתמול  גדשו 
של  המחוזות  בכנס  לציון,  בראשון 
משבר  מאז  ראשון  פרונטאלי  כנס  הלשכה, 

הקורונה.
יו"ר מחוז השרון  משה בן פורת,  לדברי סו"ב 
בכנסים  בשיא משתתפים  מדובר  הכנס,  ומארגן 
וחצי  כשנתיים  "לאחר  הלשכה.  של  חד־יומיים 
פרונטליים,  כנסים  לקיים  היה  ניתן  שלא 
התרגשות  הייתה  בהמוניהם.  הגיעו  הסוכנים 

ואנרגיות טובות, כמו גם הרצאות מצויינות".
ישראל  מרכבת  שכרה  הלשכה  לראשונה, 
אזור  וסוכנות  סוכני  לטובת  פרטית"  "רכבת 
 ,07:10 בשעה  מכרמיאל  יצאה  הרכבת  הצפון; 
מוצקין,  קריית  ביניים:  תחנות  בתחנות  ועברה 
עד  והרצליה  נתניה  בנימינה,  המפרץ,  מרכזית 
תל אביב ההגנה. מתחנת תל אביב ההגנה יצאו 

סוכנים  כ-70  ללאגו.   09:00 בשעה  שאטלים 
וסוכנות צפוניים הגיעו באמצעות הרכבת לכנס.

פתח  השרון,  מחוז  יו"ר  פורת,  בן  מושיק  סו"ב 
את הכנס; סו"ב דורית לוז, מאמנת עסקית, נתנה 
טיפים לסוכנים בניהול העסק; סו"ב יובל ארנון, 
שותף באפשורנס, דיבר על תכנון וחשיבה מחוץ 

לקופסה.

תוכנית עבודה ל־2022
משה ברקת, בירך  הממונה על שוק ההון ד"ר 
אייזיק,  שלמה  סו"ב  ב"זום";  המשתתפים  את 
נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל, זכה לעידוד 
והתלהבות הסוכנים, כשסקר את אתגרי הלשכה 

וההתמודדות עמם.
את  ריתק  מנטלי,  מאמן  עזריה,  איתן 
המנטלים  הסודות  על  בהרצאה  המשתתפים 
המוכחים של האלופים; אסף נגל, מנכ"ל ובעלים 

"יישום  על  בהרצאתו  מאוד  עניין  'אנלוגי' 
אסטרטגיה".

לאחר הפסקת קפה, הציג מושיק בן פורת את 
מוביל.  הוא  אותו  לנצח",  נולדתי  "גמאני  מיזם 
עם  פעולה  לשתף  החל  שהמיזם  גילה  פורת  בן 
 30 מעל  הכוללת   – חלסרטן   – נוספת  עמותה 
המיזם  הצגת  "לאחר  בוגרים:  סרטן  חולי  אלף 
נוספים  סוכנים   7 הצטרפו  בו,  שטופלו  ומקרים 

שנכחו בכנס למיזם", סיפר בן פורת.
רב שיח בנושא "תוכניות עבודה 2022 של ראשי 
המחוזות בלשכה" סיכם את החלק המקצועי של 

הכנס.
עין  השאיר  לא  חברתי,  ופעיל  יזם  שילון,  זיו 
שלו  המרגש  בסיפור  פורת,  בן  מספר  יבשה, 
עד  השתקם  וכיצד  בעזה  הקשה  פציעתו  על 
חצי  לפני  הברזל"  "איש  בתחרות  להשתתפות 

שנה.

רן
 ק

רא
גי

ם: 
מי

לו
צי

"רק באמצעות עשייה מתמדת 
ובשיתוף פעולה פורה נוכל 

להמשיך וליצור ענף משגשג״

 ברקת. "המכנה המשותף לרשות וללשכה זה הדאגה 
והאכפתיות כלפי האזרחים שלנו"



חיות המחמד שלנו הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

אולי יש לכם ביטוח
אבל אין לכם הראל

שירותי הבריאות של Marpet אינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות שוק ההון. השירותים ניתנים 
על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח 

למרפאט. ההטבות הן למצטרפים חדשים למרפאט, המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.

שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות 

חיסונים
וטיפולים שוטפים

ֵמחיר 
ַאטרקטיבי

הטבות בלעדיות ִלְמבוְטחי הבריאות בהראל:
ֵשירותי הבריאות של  ְלחיות מחמד

בְתנאים משתלמים במיוחד!
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כמות מדהימה 
של סוכנים בכנס 
המחוזות השנתי 

 של הלשכה 
שנערך השבוע. 

המשתתפים נהנו 
מהרצאות, נטוורקינג 

ותכנים מעשירים



| 25 במרץ 62022  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  חדשות | 

בעקבות פניית הלשכה: החל מ־2023 תשלם 
מנורה את עמלות הסוכנים ב־8 בחודש

מנורה היא החברה השנייה הנענית לפניית אייזיק, לאחר הפניקס, שהודיעה כי החל 
מאפריל 2022 תשלם את עמלות הסוכנים ב־8 בכל חודש < רונית מורגנשטרן

"הלשכה נכונה לפעול להסרת כל מכשול המעיב 
על פעילותם של סוכני הביטוח מהחברה הערבית"

מסדנה להעשרה מקצועית ועד קידום חקיקה בנושא: מ"מ וסגנית נשיא הלשכה במפגש 
הנעת פעילות ופתרון בעיות עם בכירי הסוכנים מהחברה הערבית  < רונית מורגנשטרן

נשיא מ לפניית  נענית  מבטחים  נורה 
להקדים  אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה 
מנורה  הסוכנים.  עמלות  תשלום  את 
אייזיק, לאחר  לפניית  הנענית  החברה השנייה  היא 

הפניקס.
משלם  הגדול  שחלקן  הביטוח,  לחברות  בפנייה 
המוקדם  לחודש,  ה־9  בין  הסוכנים  עמלות  את 
הלשכה  נשיא  ביקש  בחודש,  ה־18  ועד  ביותר, 
עמלות  תשלום  מועד  את  להקדים  מהיצרנים 
לבקשה  הסיבה  חודש.  בכל   8 ליום  עד  הסוכנים 
בסעיף  הינה  בסוכנויות  ההוצאות  שעיקר  היא 
השכר אשר משולם לעובדי המשרדים, לא יאוחר 

מיום 9 לכל חודש, טען אייזיק במכתבו.
בן  יהודה  מבטחים  מנורה  מנכ"ל  כתב  בתגובה, 
בחשיבות  מכירה  מנורה  כי  הלשכה,  לנשיא  אסייג 
הנושא ועושה מאמצים להקדמת תשלומי העמלות: 
"ב־2023 נשלים את הפעולות הנדרשות ונוכל לשלם 

את העמלות ב־8 בכל חודש, כמבוקש במכתבך".

מלאת מקום נשיא לשכת סוכני הביטוח מ
סו"ב מיכל וינצר וסגנית הנשיא סו"ב 
רים שוקחה קיימו ביום שלישי פגישת 
הערבית,  מהחברה  הסוכנים  בכירי  עם  עבודה 
חברי ועדת ההיגוי בראשות סו"ב עאדל מחאג'נה.
לסוכני  הייחודיים  האתגרים  נסקרו  במפגש 
החברה הערבית והועלו רעיונות לשיפור ולקידום 
והמקצועיות  המודעות  מהעלאת  כחלק  מעמדם. 
הוחלט כי בקרוב יתקיימו השתלמויות מקצועיות 

רוחביות בתחומים: פנסיוני, פיננסי ואלמנטרי.
ברפרנטים  רב  במחסור  המשתתפים  דנו  עוד 
סדנה  בקרוב  תפתח  כי  סוכם  בתחום;  מקצועיים 
מקצועית להעשרה ופיתוח מיומנויות מקצועיות 

של רפרנטים.

הפסקת התקשרות
על  מעיב  ואשר  שהועלה,  נוסף  מרכזי  נושא 
הוא  הערבית,  בחברה  הסוכנים  של  פעילותם 
מהחברה  שסוכנים  ההתקשרות  הפסקות  עניין  
הערבית קיבלו לאחרונה מחברות הביטוח. לצד 

ונכונה  הלשכה  מעורבת  בעניין,  חקיקה  קידום 
על  המעיב  מכשול  כל  להסרת  נמרצות  לפעול 
סוכני  ובכללם  הביטוח  סוכני  של  פעילותם 

וסוכנות המגזר.
בסיום הודתה מ"מ נשיא הלשכה לכל הנוכחים 

על האירוח הלבבי והדגישה שוב את מחויבותו של 
נשיא הלשכה ושלה לקרוב לבבות ואיחוד השורות 
דת,  הסוכנים, ללא הבדל  ציבור  כל חלקי  בקרב 
מין וגזע, לטובת כלל הסוכנות, הסוכנים וציבור 

המבוטחים בישראל.

שלמה אייזיק, יהודה בן אסייג | צילום: באדיבות יונט, יח"צ מנורה

המפגש בין הנהלת הלשכה לבכירי הסוכנים מהחברה הערבית | צילום: באדיבות לשכת סוכני הביטוח
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שות שוק ההון פנתה השבוע אל חברות ר
לייצר  עליהן  כי  להן  והודיעה  הביטוח 
ההטענה,  לעמדות  נפרדות  פוליסות 
מצומצם  חברות  מספר  חשמלי.  רכב  בביטוח 
משווק כבר ביטוחי רכב חשמלי והם כוללחם את 
הכיסוי לעמדות הטעינה בביטוח הרכב עצמו או 

בביטוח הדירה, שמכסה גם נזק לצד ג'.
הטעינה  עמדות  כי  הרשות  מציינת  במכתבה 
עלולות לגרום לנזק רחב היקף אם הן מתלקחות 
ולהותיר את בעלי הרכב חשופים לתביעות נזיקין 
גדולות. במכתב עליו חתום אוהד מעודי, סגן בכיר 
תקנות  פי  על  כי  מצוין  ההון,  שוק  על  לממונה 
ביטוחי  כיסוי  בתוכו  כולל  הביטוח  מבנה  ביטוח 
גם לעמדת טעינה המצויה בשטח המבנה ומחוברת 
אליו בדרך קבע. לפיכך, ככל שקיים ביטוח משנה 
הכולל כיסוי צד ג', הרי שהוא כולל לכאורה גם 

אחריות ביחס לנזק שמקורו בעמדת הטעינה. 
פוליסה  נדרשת  כי  הרשות,  מציינת  זאת,  עם 
מוצר  בקיום  בצורך  מכירה  "הרשות  נפרדת: 
שיתאים למצב בו המבנה אינו מבוטח או שקיים 

קושי לשייך בין עמדת טעינה לדירה מבוטחת".

הסיכון העיקרי
מעודי מסביר כי חברת ביטוח המעוניינת לשווק 
כפוליסה  זאת  לעשות  תוכל  כזו  ביטוח  תוכנית 
לביטוח  וכהשלמה   )Stand alone( נפרדת 
כי  הוא מדגיש במכתבו  ביטוח הדירה.  או  הרכב 
עצמה,  העמדה  לכיסוי  בנוסף  הביטוח,  בתוכנית 
שהוא  שלישי,  צד  כלפי  אחריות  כיסוי  גם  יהיה 

כאמור הסיכון העיקרי.
עקרונות הרשות לביטוח עמדת טעינה:

⋅ כיסוי ביטוחי לעמדת טעינה לא ישווק כהרחבה 
לפוליסת ביטוח רכוש.

הרכוש  לכיסוי  בנוסף  לכלול  התוכנית  על   ⋅
)עמדת הטעינה( גם כיסוי אחריות לצד ג', שהוא 

הסיכון העיקרי.
⋅ נוכח הסיכונים הכרוכים בעמדות טעינה לרכב 
התואמים  ביטוח  סכומי  על  יש להקפיד  חשמלי, 
את הסיכון הביטוחי בביטוח הרכוש, והן בגבולות 

האחריות בביטוח צד ג'.
למיקום  גם  להתייחס  יש  החיתום  בתהליך   ⋅
ממוקמת,  היא  בו  החניון  ולסוג  הטעינה  עמדת 

בשל פוטנציאל הסיכון הקיים לצד ג'.
שבו  למצב  התייחסות  לכלול  התוכנית  על   ⋅
כך  אחרת,  בפוליסה  מקביל  ביטוחי  כיסוי  קיים 

שהכיסוי הביטוחי יוסיף על הכיסוי הקיים.
רכישת  לקראת  הצרכים  התאמת  במסגרת   ⋅

ביטוח עמדת טעינה, יש לבדוק האם קיים ביטוח 
מבנה שבו כלול כיסוי לעמדת הטעינה.

להרחיב  לחברות  ההון  שוק  רשות  מציעה  עוד 
שיישלחו  חדשות  בפוליסות  הכיסוי  תחומי  את 
העלול  הנזק  לפוטנציאל  ויותאמו  לאישור 

ההון  שוק  רשות  הטעינה.  מעמדות  להיגרם 
אם  לבחון  הביטוח  חברות  את  תחייב 

לבעל הרכב ישנו ביטוח דירה בתוקף, 
שקיומו עשוי להוזיל את העלות של 

רכישת הפוליסה החדשה.
בתהליך החיתום יצטרכו החברות 
הטעינה  עמדת  למיקום  להתייחס 

כדי  ממוקמת,  היא  בו  החניון  ולסוג 
הקיים  הסיכון  פוטנציאל  את  לבחון 
שריפה  שלישי.  לצד  נזק  במסגרת 
נזק  לגרום  עלולה  משותף  בחניון 

משמעותי הרבה יותר מאשר בעמדת טעינה בבית 
פרטי כשהרכב מבודד מרכבים אחרים.

תגובת הלשכה
לביטוח  הוועדה  יו"ר  שדה,  שי  סו"ב  תגובת 
"הוועדה לביטוח כללי שמה לה  כללי בלשכה: 
בהיבטים  החשמלי  הרכב  בתחום  לטפל  למטרה 

של עמדות הטעינה.
סוכנים,  מצד  פניות  להגיע  החלו  "לאחרונה 
הכיסוי  את  לצמצם  מבקשות  ביטוח  חברות  כי 

ביטוח  בנושא  והעסק   הדירה  ביטוח  בפוליסות 
צד ג' לעמדות הטעינה.

הגולל  את  סוגר  מעודי  חתום  עליו  המכתב 
כיסוי צד  הכולל  ועסק  דירה  ביטוח  זה,  בנושא 
ג' נותן מענה גם לעמדת טעינה לרכב חשמלי.

הממונה  שנתן  טוב  עתיד,  פני  כצפי  "אך   
פוליסות  הפקת  של  בנושא  עמדתו  את 
יעודיות לעמדות הטעינה, שאינן דרך 

ביטוחי הדירה והעסק. 
זה  בנושא  ג'  צד  לנזקי  "כיסוי 
הוא חשוב, ויש לתת את הדעת על 
בחניון  האם  העמדה,  של  מיקומה 
פתוח,  בשטח  שמה  או  צפוף,  דירות 
על מנת להעריך את החשיפה לצד ג'.

הרכב החשמלי הולך בשנים הקרובות 
בישראל  התחבורה  פני  את  לשנות 
את  להתאים  צריך  הביטוח  שוק  וגם  ובעולם 
עצמו. ראינו חברות ביטוח שכתבו תוכנית ביטוח 
תקווה  ואנחנו  החשמליים,  לרכבים  יעודיות 
נוספים  ושירותים  מוצרים  ועוד  עוד  שנראה 
לעולם הרכבים החשמליים דוגמאות סייבר, רכב 

שיתופי, אובדן רווחים לעמדות טעינה ועוד. 
והוועדה לביטוח כללי  "לשכת סוכני הביטוח 
להביא  ולשאוף  הנושא  את  ללוות  תמשיך 
פתרונות יצירתיים בין אם מהשוק המקומי ובין 

אם מהשוק הבינלאומי".

 הרשות: חברות הביטוח יחויבו בפוליסות 
נפרדות לעמדות הטענת רכב חשמלי

 בנוסף, דורשת הרשות מהחברות להרחיב את סכומי הכיסוי לאחריות צד ג' ⋅ הלשכה: "המכתב עליו 
 חתום מעודי סוגר את הגולל בנושא זה - ביטוח דירה ועסק הכולל כיסוי צד ג' נותן מענה גם 

לעמדות הטעינה" < רונית מורגנשטרן

shutterstock :בתהליך החיתום יצטרכו החברות להתייחס למיקום עמדת הטעינה ולסוג החניון בו היא ממוקמת | צילום

שי שדה | צילום: 
באדיבות המצולם
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שלה מ באתר  השיקה  לביטוח  חברה  גדל 
אונליין,  דירה  ביטוח  לרכישת  שירות 
באתר  ישירות  ביטוח  לרכוש  המאפשר 
או  למשכנתא  מבנה  תכולה,  מבנה,  עבור  החברה 

ביטוח משולב. 
כי  מגדל  מסרה  השירות,  השקת  על  בהודעתה 
מטרתו היא "להקל על הלקוחות והסוכנים בתהליך 
ההצטרפות לביטוחי הדירה של מגדל, תוך קיצור 
בכל  כמו  בלבד.  בודדות  לדקות  התהליך  משך 
שיתוף  תשתית  הוקמה  מגדל,  של  מכירה  תהליך 
פעולה שתאפשר ללקוחות להצטרף לביטוח הדירה 
הביטוח,  סוכני  של  הדיגיטליים  מהנכסים  ישירות 
מול  הסוכנים  עבודת  על  גם  מקל  שהמהלך  כך 

לקוחותיהם". 

מכירה ישירה
בלשכת סוכני הביטוח דוחים את גרסת מגדל 
סו"ב  הלשכה  נשיא  לסוכניה.  מיועד  שהשירות 
שלמה אייזיק אמר בתגובה לפרסום: "אני מקווה 

שחברת מגדל שקלה היטב את צעדיה ואני מניח 
את  וישקול  חכם  מספיק  הביטוח  סוכני  שציבור 
יכולה  אחר  או  כזה  ביטוח  בענף  צמיחה  צעדיו. 
ביטוח  סוכני  באמצעות  ורק  אך  להתממש 
בשיחות  שמטפלים  מוקדנים  ולא  רישיון,  בעלי 

נכנסות".
רכישת  את  לבצע  מנת  "על  כי  נמסר  עוד 
למלא  לאתר,  להיכנס  יש  אונליין,  הביטוח 

ההיסטוריה  על  פרטים  לעדכן  התקשרות,  פרטי 
הביטוחית, כגון תביעות קודמות, ולבסוף לאשר 
הצעות  2־3  על  תמליץ  המערכת  ההצהרה.  את 
מההצעות  אחת  כל  פרטי  מתאימות.  ביטוח 
ונוחה. בשלב הצעת המחיר  בצורה קלה  מוצגים 
השלמת  עם  חודשית.  פרמיה  תוצג  ללקוח 
מופקת  הביטוח  פוליסת  הדיגיטלי,  התהליך 

מידית ויישלח מייל עם כל פרטי הפוליסה".

דיגיטל  מחלקת  מנהל  נשיא,  יואב  לדברי 
מאומצים,  עבודה  חודשי  "לאחר  ביטוח:  במגדל 
תהליך  אלה  בימים  להשיק  שמחים  אנחנו 
רכישת ביטוח דירה אונליין עבור סוכני החברה 
הידידותי  והממשק  הנוח  התהליך  ולקוחותיה. 
הדיגיטלית  בחדשנות  נוסף  נדבך  מהווים 
ובהנגשת שירותי ומוצרי החברה עבור הלקוחות 
והסוכנים ואנו נמשיך במאמצינו להפוך תהליכי 

מכירה נוספים למקוונים".
ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ביטוח, מנהל 

חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה, מסר:
"כיום בכל תחומי החיים יש הסטה של פעילות 
מכירות לדיגיטל. תהליך המכירה שנבנה שהוא 
יהיה  שניתן  כך  נבנה  בענף  והפשוט  המתקדם 
מתחזקת  מגדל  הסוכנים.  אתרי  בכל  להציגו 
מאות אתרי מכירה לסוכנים כולל ממשק ידידותי 
עבורו  שנבנה  מהאתר  לידים  לאיסוף  לסוכן 
מתבצעת  המכירה  הסוכן.  של  למייל  ישירות 
תעריף  באותו  הסוכנים  ובאתרי  מגדל  באתר 
ובעמלה מלאה, כך שלסוכנים ניתנת האפשרות 
להגדיל את הכנסתם ולהתחרות עם כל החברות 

הישירות ואתרי המכירות הדיגיטליים. 
לנצל  ידעו  רבים  שסוכנים  משוכנעים  "אנחנו 
ולהיות  אצלם  המכירות  להגברת  המערכת  את 

נגישים ללקוחותיהם גם בדיגיטל".

 מסלול עוקף סוכן? מגדל משיקה 
שירות און ליין לרכישת ביטוח דירה

בתגובה למהלך אמר נשיא הלשכה: "מניח שציבור סוכני הביטוח מספיק חכם וישקול את צעדיו. צמיחה 
בענף ביטוח כזה או אחר יכולה להתממש רק באמצעות סוכני ביטוח" ⋅ מגדל: "נדבך נוסף בחדשנות 

הדיגיטלית ובהנגשת שירותי ומוצרי החברה עבור הלקוחות והסוכנים" < רונית מורגנשטרן

shutterstock :צילום | 

 צילום מסך מתוך אתר מגדל
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ובר החשש כי קיים סיכון מוגבר לשיבוש ג
הביטוח  סוכני  של  העסקית  הפעילות 
ובדגש על החשש מפגיעה בפרטיותם של 

מבוטחים ועמיתים.
שפורסמה  ההון  שוק  רשות  מהודעת  עולה  כך 
סוכני  של  עירנותם  בחידוד  שעניינה  השבוע, 
לסיכוני  לחשיפתם  בהתייחס  ודגשים  הביטוח 

סייבר במסגרת פעילותם השוטפת. 
בהתאם להודעה, עו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי 
פי  על  כי  הלשכה  חברי  לטובת  מדגיש  ללשכה, 
הרשות "מצופה מסוכני הביטוח לנקוט באמצעי 
הגנת סייבר נאותים על מנת לנהל ולצמצם את 
חשיפתם לסיכוני סייבר ולכל הפחות בכל הנוגע 

להיבטים הבאים:
"אבטחת מערכות ועדכונן, אבטחת רשתות, 
אמצעי זהירות בגישה מרחוק, קביעת מדיניות 
בהתאמה  וסיסמאות  הזדהות  אופן  לגבי 
ואבטחה  במערכת  המנוהל  המידע  לרגישות 
פיזית וסביבתית המותאמת לרגישות האזורים 

השונים. עוד מבקשת הרשות להבהיר כי רמת 
ניהול סיכוני הסייבר נדרשת להלום את היקף, 
הביטוח,  סוכן  של  הפעילות  ומורכבות  מגוון 
והנכסים  המידעים  של  רגישותם  רמת  לרבות 

הנמצאים ברשותו".
הודעת  במסגרת  "עוד  כי  מוסיף  מאיר  עו"ד 
סוגיות  לגבי  מיוחדים  דגשים  ניתנו  הרשות, 

לסיכוני  מוגברת  חשיפה  היוצרות  ממוקדות 
סייבר ושכיחותן גבוהה יחסית, כמפורט להלן:

האבטחה  עדכוני  כלל  ביצוע  השלמת  )א( 
הפעלה  מערכות  ובפרט  קצה,  ועמדות  לשרתים 
של חברת Microsoft, לעדכון האחרון, והבטחת 

מעקב שוטף אחר עדכונים חדשים;
 Firewall ב( ביצוע עדכוני גרסאות למערכות(

ו־VPN הארגוניות;
בעקבות  המתקבלים  מזהים  פרטים  עדכון  )ג( 
והניטור  החסימה  במערכות  שונות  התראות 

הארגוניות;
אבטחת  לאירועי  פעולה  נוהל  קביעת  )ד( 
הגורמים  כלל  בקרב  והטמעתו  וסייבר  מידע 

הרלוונטיים;
)ה( וידוא קיומה של מדיניות גיבויים אפקטיבית 
התאוששות  בתהליכי  לתמיכה  ורלוונטית 
טכנולוגי  כשל  אירועי  של  שונים  מתרחישים 
הקיימים  הגיבויים  כי  וידוא  וכן  סייבר,  ואירועי 

שלמים, תקינים ועדכניים".

 "גובר החשש לסיכון מוגבר 
מפגיעות סייבר אצל סוכני הביטוח"

 עו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי ללשכה, מסביר על אמצעי ההיערכות עליהם ממליצה רשות 
שוק ההון במסגרת הודעתה "עירנות מיוחדת של סוכני הביטוח לחשיפת סיכוני 

סייבר במסגרת פעילותם – דגשים" < רונית מורגנשטרן

האם הוספת כיסוי סייבר 
לצד א' בפוליסת האחריות 

המקצועית שלך?

ליסו"ב סוכנות לביטוח (1993) בע"מ
לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

יניב מאיר ׀ צילום: באדיבות המצולם

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2018/08/Cyber-insurance-flyer.pdf
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בפני ל ביטוח  סוכני  עומדים  עיתים 
ידי  על  מתבקשים  הם  שבה  סיטואציה 
פוליסת  לחדש  או  להנפיק  לקוחותיהם 
)רטרואקטיבית(.  יותר  מוקדם  מועד  עם  ביטוח 
לאחרונה ניתן פסק דין חשוב בבית משפט השלום 
בכפר סבא בנושא זה, כאשר סוכן הביטוח הבטיח 
זאת  ביטוח,  פוליסת  של  רטרואקטיבית  תחולה 
מבלי לעדכן את המבוטח כי היא מותנת באישור 

המבטחת. 

רקע
בפני בית משפט השלום בכפ"ס הוגשה תביעה 
עבור  ביטוח  סוכן  וכנגד  ביטוח  חברת  כנגד 
שאירעה  תאונה  בגין  ביטוח,  תגמולי  תשלום 
לרכב התובע בפרק הזמן שבו הרכב היה מבוטח 

רטרואקטיבית )תא"מ 45821-11-19(. 
 02.02.18 ביום  התביעה,  בכתב  הנטען  פי  על 
רכב  את  השביתה  אשר  דרכים  תאונת  אירעה 
בת  מקיף  ביטוח  בפוליסת  בוטח  רכבו  התובע. 
תוקף ליום התאונה, אשר תוקפה מיום 01.02.18 
מה- שהוארכה  לאחר  וזאת   31.1.19 ליום  ועד 
הסוכן  למשרדי  התובע  הגיע  תחילה,   .31.1.18
רוצה לחדש  הוא  כי  והודיע   2018 ינואר  בחודש 
תוארך  הפוליסה  כי  לו  נמסר  שם  הפוליסה.  את 

כאשר נציגת הסוכן תחזור מחופשה. 
את  הסוכן  הנפיק  ב־04.02.18  מכן,  לאחר 
התובע  לו  הודיע  זה,  ובמעמד  למפרע  הפוליסה 
לכן.  קודם  יומיים  התרחשה  אשר  התאונה  על 
ב־06.02.18 הודיע התובע למבטחת על התאונה 
וזאת סירבה לשלם את התגמולים. התובע הוסיף 
את  לגבות  החלה  שהמבטחת  רק  לא  כי  לטעון 
היא  קרי  התאונה,  קרות  לפני  מיום  הפרמיה 
הופעלה רטרואקטיבית, והמבטחת אף מכרה את 

שרידי הרכב שלו.

האחריות לביטוח
הייתה  לא  התאונה  במועד  המבטחת,  לטענת 
פוליסה בתוקף. לטענתה, התובע לא פעל לחידוש 
הפוליסה במועד ורק יומיים לאחר התאונה פעל 
לחידושה הרטרואקטיבי וזאת מבלי ליידע אותה 
המבטחת,  טוענת  אלה,  בנסיבות  התאונה.  בדבר 
חל סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח שקובע כי חוזה 
ביטוח לכיסוי של סיכון שבעת כריתת החוזה כבר 

חלף, או למקרה ביטוח שכבר קרה, הינו בטל. 
הפוליסה  לחידוש  האחריות  הסוכן,  לטענת 
מוטלת על בעל הפוליסה או על בעל הרכב בלבד. 
לטענתו, הוא ביצע את המוטל עליו, עת הוא פנה 

אל התובע כמה פעמים לחידוש הפוליסה, אולם 
הדין,  בפסק  לאמור  בהתאם  אותה.  חידש  לא  זה 
כל  צירף  לא  הוא  הסוכן,  של  הגנתו  במסגרת 
מסמך מתיק הביטוח או כל מסמך מטעמו, למעט 
מיום  מוקלטת  טלפון  שיחת  וכן  תמיכה  תצהיר 

חידוש הפוליסה. 
לאחר שמיעת טענות הצדדים, קבע ביהמ"ש כי 

דין התביעה להתקבל במלואה. 

החלטת בית המשפט
מחלוקת  אין  כי  המשפט  בית  פסק  תחילה 
לתובע  רטרואקטיבית  ביטוח  פוליסת  שהונפקה 
וזאת באמצעות שיחה בין נציגת הסוכן לבין אביו 
לא  השיחה  במהלך  ה־4.2.18.  מיום  התובע  של 
הובהר על ידי נציגת הסוכן כי הפוליסה מותנית 
כך  על  מחלוקת  אין  בנוסף,  המבטחת.  באישור 
שלמרות שהמבטחת טענה כי התאונה לא הייתה 
מבוטחת, היא גבתה מהתובע פרמיה למשך שנה, 
את  מכרה  אף  ושהיא  קיים  היה  שלא  רכב  עבור 

חלקיו. 
יכולה  אינה  המבטחת  כי  קבע  המשפט  בית 
דמי  לגבות  מחד   – קצותיו  במקל משני  להחזיק 
ביטוח בעבור רכב קיים, אשר היה במועד החידוש 
קיים  כך שלא  גמור,  אובדן  בסטטוס של  בפועל 
צורך לבטחו, ומנגד, להתנער מביטוח הרכב החל 

מיום 1.2.18 ועד למועד התאונה יום למחרת. 
בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות נציגי 
כי  התובע  בפני  הדגישו  שלא  הביטוח  סוכנות 
הביע  וכן  המבטחת,  באישור  מותנית  הפוליסה 

המבטחת,  של  התנהלותה  על  נוקבת  ביקורת 
קצותיו".  משני  במקל  "להחזיק  ניסתה  שכאמור 
הביקורת  את  המשפט  בית  הדגיש  אגב  באמרת 
בע"א  העליון  בית המשפט  ידי  על  נאמרה  אשר 
די  איי  חברת  נ'  ואח'  שמעון  אושרת   9294/16
הבעייתיות  אודות  בע"מ  לביטוח  חברה  איי 
פוליסות  עריכת  במסגרת  המבטחות  בהתנהלות 
רטרואקטיביות וזאת ללא אסדרה ראויה בנושא. 

"הונפקה למפרע"
המבטחת  מעניקה  עת  כי  הדגיש  המשפט  בית 
הדעת  שיקול  לו  נתון  שלוח,  של  מעמד  לסוכן 
למידע  בהתאם  וזאת  ביטוח  פוליסת  לערוך  האם 
חוזה  לחוק  33)ב(  סעיף  זה  במעמד  בידו.  המצוי 
בכריתת  הגילוי  חובת  "לעניין  כי:  קובע  הביטוח 
לגבי  הביטוח  סוכן  ידיעת  את  יראו  הביטוח,  חוזה 
העובדות הנכונות של ענין מהותי כידיעת המבטח".

לפי  השלום:  משפט  בית  של  ההחלטה  תמצית 
שעל  המשפט  בית  קבע  לעיל,  שנכתב  מה  כל 
הביטוח  תגמולי  את  לתובע  לשלם  המבטחת 
בגין התאונה שאירעה לרכבו. בית המשפט הכיר 
ידי  בתוקפה של הפוליסה שהונפקה למפרע על 
המבטחת, וזאת על אף שהתאונה נשוא תביעה זו 

אירעה טרם חידוש הפוליסה. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

השרון  המרכז,  מחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

 מותנה באישור המבטחת: האם ניתן 
להקים פוליסת ביטוח רטרואקטיבית

בית המשפט דן בתוקפה של פוליסה מוקדמת לאירוע הביטוחי, כאשר חברת הביטוח 
המשיכה לגבות פרמיה לאחר ששרידי הרכב כבר נמכרו < עו"ד ג'ון גבע

shutterstock :האחריות לחידוש הפוליסה מוטלת על בעל הפוליסה או על בעל הרכב בלבד. | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב, סוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים 

לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס. העבודה 
 במשרדי הלשכה בת"א. מייל לשליחת קו"ח ־

lishka@insurance.org.il 
למשרד ביטוח ותיק בהרצליה דרוש/ה פקיד/ה מנוסה 
בתחום האלמנטרי-דירות+רכב. עם ניסיון. ידע בהפקה, 

באפי ואופיס. יכולת טובה למו"מ עם הלקוחות. נא 
eli@eba-ins.co.il  -לשלוח מידע ל

לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה 
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע 
ולהשתלבות בסוכנות. 0505293836 -שאול בר

לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים. 
דרישות התפקיד: שליטה מלאה ביישומי אופיס, ידע 

וניסיון בעבודת ניהול משרד, ניסיון בביטוח יתרון. המשרה 
מיועדת לנשים וגברים כאחד. מייל לשליחת קורות 

חיים:psifas2021@gmail.com, טלפון 086289911

מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום 
חיתום עסקים, חיתום רכב ודירה. שתי אופציות: 

1. מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב 
בסוכנות ביטוח. 2. ניסיון מיקום: תל אביב שכר: 

במעמד הראיון תנאים טובים, אווירה משפחתית, 
משרד בוטיק, קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות 

להילה - 052-6103771 

מחפשים פקידת אלמנטרי, ידע ברכב ודירות, יתרון 
לעסקים. דגש על תביעות וידע בהפקות. משרה מלאה 
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה. להיות 

בקשר מול אורית 0526444499 קורות חיים למייל: 
orits@shimshi.net

סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח 
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני, 
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך. אנו 
נספק שירותי תפעול, משרד, תוכנות ותיאום פגישות. 

  ofir@mishorim-ins.co.il – קורות חיים למייל

אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות 
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון - 

eyal@afikeyhon.co.il  ,054-4276891

בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי 
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר. המשרד במודיעין. 

 יש חנייה. לפרטים 0528741331 
michaele@b4-u.co.il 

לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים. 

דרישות התפקיד -  שליטה מלאה ביישומי אופיס; ידע 
וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון. המשרה 

מיועדת לנשים וגברים כאחד. מייל לשליחת קורות חיים: 
psifas2021@gmail.com טלפון 086289911

שכירות משנה
משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל 2 חדרים 

בקומה 7 המשרד פנוי מידי. פרטים אצל יהודה זכריה 
0522604572

להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים 
מרוהטים. אופציה לשרותי משרד. 0505293836 

shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה / חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה 

בחיפה, כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־40 אנשים 
)אופציה לרכישת ציוד שולחנות, כיסאות, מקרן, מסך(, 
משרד צמוד, מטבחון. אזור הצ'ק פוסט. כניסה מיידית. 

לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון 
050־7727795

להשכרה עד 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 
פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 

 )אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 
ina.co.il־shaul@eretzbar

להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 
קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 

המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 
פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 

יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 
לראובן כפתורי 052־3586060

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 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים, 

אלמנטרי, פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־40 שנה. 
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח, 

כלל, הראל, הכשרת הישוב, מנורה מבטחים, מגדל, 
הפניקס וכו’... תיק רווחי , הסכמים גבוהים, החזרי 

תשלומים שואף לאפס, מוסר תשלום גבוהה, תביעות 
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים : סוכן הביטוח אלי 

פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח )2009( 
בע”מ פלאפון 0505665835

סוכן פנסיוני מחפש שיתוף פעולה עם סוכן ביטוח 
אלמנטרי עופר לוין 0507214419 

אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה 
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד 

תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות 
office@insisrso.com .0528151188 לביטוח-מוטי

חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת 
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים 

טובים, שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא 
קפלן 0525690573

ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות, אפשרויות תפעול ויצירת 
פנסיה עתידית. לפרטים יש לפנות לערן 054־2004455. 

ins.co.il־eran@bar .סודיות מובטחת

שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום 
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון 

 eyal@afikeyhon.co.il, – צור קשר לאפיקי הון –
054־4276891

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.

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 

לשכת סוכני הביטוח 
משתתפת בצער משפחת 

רויטמן על פטירתו של

דוד רויטמן  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערה של איילת דן, יו"ר סניף 
פתח תקווה וחברת המועצה 

הארצית, על פטירת אימה

צביה נחום  ז"ל
שלא תדעי עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

מבטחי ב על  לנחות  שצפויה  גדולה  פיננסית  ממכה  חוששים  לויד’ס  הביטוח  תאגיד 
החשש  מטוסים.  המחכירות  החברות  מצד  פיצויים  בתביעות  מוצפים  שיהיו  המשנה, 
ששלטונות רוסיה ילאימו מאות מטוסים חכורים המקורקעים בנמלי התעופה ברוסיה מאז 

תחילת הסנקציות, בשווי במיליארדי דולרים.
החברות המבטחות מבטלות חלק מפוליסות הביטוח, כולל סיכון מלחמה, ויסרבו להיענות 

לתביעות שיוגשו.
“שפוטנציאל  מזהיר   MARSH הביטוח מברוקר  הנרהן  גרנט 
ההפסד הוא אדיר. זה יכול להיות ההפסד הביטוחי הגדול ביותר 
בהיסטוריה של הביטוח האווירי”. העיתון פייננשל טיימס דיווח 
לארבעה  ליש”ט  מיליארד  בין  נע  ללויד’ס  שייגרם  שההפסד 
מיליארד ליש”ט, אחרי שינכו התשלומים שיעשו על ידי מבטחי 

המשנה.
חברות החכרת מטוסים החכירו 509 מטוסים לחברות תעופה 

רוסיות ב־16 במרץ, לפי חברת הייעוץ התעופתי IBA. לפני מועד זה, הצליחו המחכירים להוציא 
צווי החרמה ל־14 מטוסים חכורים שהיו בטיסות מחוץ לרוסיה.

נשיא רוסיה פוטין הרשה לחברות התעופה, בתגובה לעיצומים על רוסיה, להחזיק במטוסים 
החכורים עד סוף מועד החוזה, אז חברות התעופה יכולות לרשום את הבעלות על המטוסים 
כרכושם. לפי תקנות העיצומים של האיחוד האירופי, יש לחברות המחכירות מטוסים עד 28 

במרץ לבטל את ההתקשרויות. 
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לא ת התנהגות  גינה  לויד’ס  הביטוח  אגיד 
סוכנות  של  עובדות  והטרדת  הולמת 
לויד’ס   .ATRIUM ביטוחי משנה לניהול  הביטוח 
 ATRIUM הטילה את הקנס הגבוה בתולדותיה על

כשקנסה אותה בסכום של כמיליון ליש”ט.
שהייתה  הביטוח  סוכנות  את  מאשימה  לויד’ס 
מעורבת בהתנהגות לא הולמת המנוגדת לעקרונות 
חריפה  שתיה  משפילים,  טקסים  שכללה  החברה, 
השפלת  כולל  לעובדות,  ביחס  מיניות  והערות 

עובדות.
הניהול  סוכנות  את  האשימה  לויד’ס  בנוסף, 
שנכשלה בדיווח על העניינים הקשורים להתנהגות 
שהסוכנות  קובעת  לויד’ס  העובדים.  של  הפסולה 
לאור  ובשקיפות”.  ביושר  פעלה  כש”לא  נכשלה 
מיליון ליש”ט   1.05 לויד’ס הטילה קנס של  זאת, 
וחייבה את החברה בכיסוי הוצאות הבדיקה בסכום 

של 562,713 ליש”ט.

לויד'ס הטילה הקנס 
הגבוה ביותר על סוכנות 

ניהול ביטוחי משנה

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

המבטחים חוששים: יצטרכו לפצות על 
מטוסים שהוחכרו על ידי הרוסים


