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ביטוח ופיננסים

תיק השקעות
 ועדה מיוחדת תנהל את 
מערך ההשקעות בכספי 

הלשכה < עמ' 7

פגיעה בחופש העיסוק
תגובת הלשכה להמלצת 

 הרשות לתיקון בכתב 
שירות ביטוח שמשות < עמ' 9

חינוך פיננסי
איך פעילות לשכת סוכני 

 הביטוח תסייע בקידום 
הנושא < עמ' 11

 בעקבות פגישה עם נשיא הלשכה: 
 איילון תשלם עמלות מלאות 

 לסוכנים גם עבור משוחררי פרמיה
העמלות ישולמו עבור מבוטחים ששוחררו מתשלום מפרמיה עקב 

אובדן כושר עבודה או ארוע אחר המזכה בשחרור מפרמיה, וזאת בכל 
סוגי הביטוח ⋅ אייזיק: "בשורה משמעותית לסוכנים" < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

סו"ב ב הלשכה  נשיא  בין  מפגש  עקבות 
ויו"ר ליסוב כלכלי סו"ב  שלמה אייזיק 
ביטוח,  איילון  הנהלת  לבין  ארליך  אלי 
הודיעה איילון כי תשלם עמלות מלאות לסוכני 
מתשלום  ששוחררו  מבוטחים  עבור  גם  הביטוח 
אחר  ארוע  או  עבודה  כושר  אובדן  מפרמיה עקב 
המזכה בשחרור מפרמיה, וזאת בכל סוגי הביטוח.

מדובר בבשורה חשובה לסוכנים; כיום, כשמבוטח 
נקלע למצב של אובדן כושר עבודה הוא משוחרר 
מתשלום פרמיה, באופן מלא או חלקי, עקב מצבו. 
מפסיק  הסוכן  פרמיה,  לשלם  מפסיק  כשהמבוטח 
למרות  מדובר,  בה  הפוליסה  על  עמלה  לקבל 
שעלות השחרור מפרמיה לחברת הביטוח מגלמת 

בתוכה גם את עמלת הסוכן.

בקרוב – חברות נוספות
הכנסה  באובדן  מדובר  הלשכה,  נשיא  לדברי 
שמצטבר  שנים,  עשרות  במשך  הביטוח  לסוכני 
לסכומי כסף משמעותיים. "למותר לציין, שבעת 

סוכן  מפרמיה,  בשחרור  מבוטח  שמזכה  אירוע 
גדולים  יותר  הרבה  משאבים  משקיע  הביטוח 
וההשקעה  המבוטח,  של  השגרתי  בליווי  מאשר 

היא מתמשכת ולאורך זמן", מציין אייזיק.
לדבריו, המפגש הראשון בנושא נעשה עם חברת 
איילון ביטוח המגדירה עצמה כ"חברת סוכנים", 
חברות  מול  דומה  להישג  המאמץ  יימשך  אך 

הביטוח האחרות.
אייזיק. "מדובר באובדן הכנסה לסוכני הביטוח במשך 

עשרות שנים, שמצטבר לסכומי כסף משמעותיים"

"בעת אירוע שמזכה מבוטח 
בשחרור מפרמיה, סוכן הביטוח 
משקיע משאבים הרבה יותר 
גדולים מאשר בליווי השגרתי 
של המבוטח, וההשקעה היא 

מתמשכת ולאורך זמן"

 איילון תשלם עמלות מלאות לסוכניה 
 גם עבור מבוטחים שנמצאים במצב 

של אובדן כושר עבודה )שחרור(
הודעת איילון מגיעה בעקבות פגישה שנערכה לאחרונה בין נשיא הלשכה לנהלת איילון 
⋅ אייזיק: "המפגש הראשון בנושא נעשה עם חברת איילון ביטוח המגדירה עצמה כ"חברת 
סוכנים", אך יימשך המאמץ להישג דומה מול חברות הביטוח האחרות" < רונית מורגנשטרן
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 סוכנות וסוכנים
הצטרפו / חזרו ללשכה

מתחילת השנה

220

 סוכנות וסוכנים
שרואים את השינוי

ורוצים להיות חלק ממנו

220
 סוכנות וסוכנים
שמצטרפים לכ-5,000

חברות וחברים

220

כי יחד, אנחנו כוח.
יחד, ניצור עתיד.

וזו רק ההתחלה!
www.insurance.org.ilלשכת סוכני ביטוח

https://www.insurance.org.il/
https://www.facebook.com/lishka4u
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 למרות הערות הלשכה: נקבע תאריך היעד 
להחלת הרפורמה בביטוחי הבריאות 

הרשות הציגה את הנוסח הסופי של הרפורמה שתצא לדרך ב־1 בדצמבר 2022 ⋅ הלשכה: 
 "רפורמת הבריאות טומנת בתוכה מספר בעיות ומהווה קושי עבור סוכן הביטוח האמון 

על בריאות המשפחה" < רונית מורגנשטרן

פרסמה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
ביטוחי  רפורמת  את  מבנה  את  השבוע 
תאריך  שלה.  הסופי  בנוסח  הבריאות 

היעד לתחילתה נקבע ל־1 בדצמבר 2022.
הרפורמה  הוצגה  בה  עיתונאים  במסיבת 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  סיפר  הסופית, 
לגיבושה  שהתהליך  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון 
וכלל  וחצי  כשנתיים  ארך  הרפורמה  של 
של  מנכ"לים  בכירים,  רופאים  עם  התייעצות 
סוכנים  וגם  אקדמיה  אנשי  הבריאות,  משרד 
לשנות  עתידה  "הרפורמה  לדבריו:  מרכזיים. 
את פני ביטוחי הבריאות בישראל ולהבטיח את 
לצד  הביטוחי,  הכפל  והפחתת  המוצרים  פישוט 
ביטוחי  שוק  ושכלול  קיימים  מוצרים  שדרוג 

הבריאות בישראל".
בהקשר  הביטוח  לסוכני  גם  התייחס  ברקת 
לרפורמה ואמר: "נשלים הכל בעולם של התיווך 
הבריאות.  לתחום  מיוחד  סוכן  רישיון   – בתחום 
ונגיע גם לחקיקה של סוכן אובייקטיבי כך שכל 
הנושא של התמרוצים יופעל. בקרוב מאוד נביא 

את זה לחקיקה".

עיקרי הרפורמה  
ואחידה  בסיסית  בריאות  פוליסת  יצירת   -
מיוחדים  וטיפולים  מפוליסת השתלות  שתורכב 
ופוליסת  לסל  מחוץ  תרופות  פוליסת  בחו"ל, 
בחו"ל.  ניתוח  מחליפי  וטיפולים  ניתוחים 
למבוטח  שתשווק  הראשונה  תהיה  זו  פוליסה 
שיווק  נוספות.  פוליסות  מגוון  ישווקו  ומעליה 
שהמבוטח  יבטיח  תחילה  הבסיסית  הפוליסה 
מקרים  כנגד  ראשית  יכוסה  בריאות  בביטוח 
כלכלית  הוצאה  מול  לעמוד  עלול  הוא  בהם 
שקלים,  מיליוני  של  בגובה  לעיתים  גבוהה, 
רפואי  טיפול  לממן  לו  לאפשר  בכדי  שתידרש 
פרטי בעת הצורך. כמו כן, עלה הצורך להגדיר 
ובכך  ורחב  אחיד  באופן  הללו  הכיסויים  את 
להקל ולאפשר ההשוואה, להבטיח כיסוי מיטבי 
אותה  ולמקד  התחרות  את  להגביר  למבוטח, 
חברת  ידי  על  הניתן  ובשירות  הביטוח  במחיר 

הביטוח.
הבסיס,  פוליסת  מעל  אחיד  מבנה  הגדרת   -
 - נוספות  בריאות  פוליסות  מגוון  כולל  אשר 
ניתוח  מחליפי  וטיפולים  ניתוחים  פוליסות 

מקור: רשות שוק ההון

 shutterstock :הגדרת מבנה אחיד מעל פוליסת הבסיס | צילום
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בישראל ברמות שונות, פוליסת הרחבה לפוליסה 
אמבולטוריות  פוליסות  חמש  וכן  הבסיסית 

הכוללות כיסויים שונים.
- השקת כלי אינטרנטי מסביר ביטוח בריאות 
הקיים,  הביטוחי  התיק  את  למבוטח  יציג  אשר 
מהכיסויים  אחד  כל  בגין  המשולמת  הפרמיה 
המשלים  הביטוח  במסגרת  לו  הקיים  והכיסוי 
לקבל  למבוטח  יאפשר  הכלי  החולים.  בקופת 
וכן  שברשותו  הכיסויים  על  מפורטים  הסברים 

יוכל  המבוטח  בשוק.  הקיימים  הכיסויים  לגבי 
בחברות  הקיימים  הביטוח  מחירי  בין  להשוות 
הפועלות בשוק ולקבל תשובות לשאלות בתחום.   
- איסור כפל ביטוח - נאסרה מכירת פוליסת 
ברשותו  שיש  לביטוח  למועמד  פרט  בריאות 
דומה.  ביטוחי  כיסוי  לו  פוליסת פרט המעניקה 
לצד זאת, נפתחה האפשרות "לשדרוג" מוצרים 
קיימים למבוטחים שלא ירצו לבטל את המוצר 

יוכלו לרכוש מוצר מסויים  שברשותם או שלא 
משיקולי חיתום.

לתקופה  קבוע  בשיעור  הנחות  יינתנו   -
למועמד  שיסייע  דבר  לפחות.  שנים  עשר  של 
לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.
שר האוצר, אביגדור ליברמן, מסר עם השקת 
להביא  עתידה  הבריאות  ״רפורמת  הרפורמה: 
לשינוי עולם ביטוחי הבריאות הפרטיים לטובת 
הפרטיים,  הביטוחים  בעולם  גם  ישראל.  אזרחי 

אנחנו ממשיכים לחזק את התחרות, להוזיל את 
לכל  מונגשים  שיהיו  כך  הבסיסיים  הכיסויים 
אזרח ולהגביר את הנגישות לביטוח ולכיסויים 
חדשים. הרפורמה החדשה תביא לצמצום תופעת 
כפל הביטוחים ותאפשר למבוטחים להשוות את 
בכלים  וברורה  פשוטה  בצורה  הביטוח  מחירי 
הביטוח  למרכיבי  השוואה  כולל  דיגיטליים, 
בישראל  אזרח  שכל  נבטיח  בשב"ן.  הנמצאים 

במחיר  ביותר  הטוב  הביטוחי  הכיסוי  את  יקבל 
הטוב ביותר".

חופש  אין  ללקוח  הביטוח:  סוכני  לשכת 
בחירה אמיתי

הרפורמה,  של  הסופי  הנוסח  לפרסום  בתגובה 
לבעיית  מענה  ברפורמה  אין  כי  הלשכה  טוענת 
ברפואה  והצורך  ציבוריים  ברופאים  המחסור 
טומן  הבריאות  רפורמת  "חוזר  איכותית.  פרטית 
סוכן  עבור  קושי  ומהווה  בעיות  מספר  בתוכו 
הביטוח האמון על בריאות המשפחה: הרעיון של 
לביטוח  כתשתית  חובה  בריאות  מוצרי  מכירת 
בריאות למשפחה חיובי בבסיסו, אך יחד עם זאת, 
כך  ההסדר  רופאי  של  בבעיה  טיפל  לא  המחוקק 
שחוק ההסדרים הישן משנת 2016 ממשיך להגביל 
את קופות החולים ואת חברות הביטוח וגורם לכך 
שהרופאים נאלצים לעבוד בתנאי חברות הביטוח, 
אליהם  לפנות  יכול  שהלקוח  הרופאים  ומספר 

מוגבל להסכמים עם החברות", נמסר מהלשכה.
בחירה  חופש  אין  "ללקוח  מוסיפים:  בלשכה 
בבעיות  יטפל  שהמחוקק  תקווה  אנחנו  אמיתי. 
תגרום  החדשה  שהרפורמה  ומקווים  שנוצרו 
וחדשניות  יצירתיות  להיות  הביטוח  לחברות 
ראוי  פתרון  ולהוות  מציעות  שהן  בתנאים 
ללקוחות שמבקשים לקבל פתרונות שאין להם 
נגישים  או שאינם  הציבורית  הרפואה  במסגרת 

במערכת הציבורית".

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

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

הלשכה: "אנחנו תקווה שהמחוקק יטפל בבעיות שנוצרו כך 
שימצא מתווה ראוי ללקוחות שמבקשים לקבל פתרונות שאין 

להם במסגרת הרפואה הציבורית"

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2018/08/Cyber-insurance-flyer.pdf
https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2018/08/Cyber-insurance-flyer.pdf


חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה. 

אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

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.

 סוכנים, למבוטחי הבריאות שלכם 
 בהראל יש הטבות בלעדיות: 

שירותי הבריאות של  
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד

שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות 

חיסונים
וטיפולים שוטפים

ֵמחיר 
ַאטרקטיבי
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 האנליסט גיא יבין ישמש יועץ חיצוני 
להשקעת כספי הלשכה

כך הוחלט בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה השבוע ⋅ בנוסף, תוקם ועדת השקעות 
בלשכה שיבין יהיה חבר בה, לצד אניה לוין ואלי ארליך < רונית מורגנשטרן

סוכני ב לשכת  של  המנהל  הוועד  ישיבת 
נשיא  פתח  השבוע  שהתקיימה  הביטוח 
דבריו  את  אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה 
הארצי  המחוזות  כנס  של  הצלחתו  על  בסיכום 
הארצי  המחוזות  "כנס  שעבר:  בשבוע  שהתקיים 
למצופה  מעבר  הצליח  שעבר  בשבוע  שהתקיים 
ומהווה פתיחה מנצחת לכנסים העתידים שמתוכננים 

לנו". 
הנשיא עדכן כי בימים אלה מסיימים בלשכה את 

הכנת ואישור הנוהל לאיתור מנכ"ל/ית. 
רשות  שקיימה  העיתונאים  למסיבת  בהתייחסו 
שוק ההון ובה הוצגה הרפורמה בביטוחי הבריאות, 
לטפל  ותמשיך  תתעדכן  הלשכה  כי  אייזיק  אמר 

בנושא.

השקעת כספי הלשכה
עוד הוא מסר, כי בזמן הקרוב יועבר לאישור 
המועצה תקציב ראשון של לשכת סוכני הביטוח. 
בן  עדי  מעו"ד  הלשכה  נשיא  נפרד  לסיום, 

אברהם, היועץ המשפטי היוצא של הלשכה.
בישיבה אישרו חברי הוועד המנהל את מינויו של 
גיא יבין כיועץ השקעות חיצוני ללשכה. סו"ב אלי 
ארליך, יו"ר ליסוב כלכלי, חברת בת של הלשכה, 
היה  יבין  לתפקיד.  יבין  של  מועמדותו  את  הציג 
כמנכ"ל  משמש  והיום  ד"ש  במיטב  בכיר  אנליסט 
"נוקס" – חברה לניהול הון. לדברי ארליך: "ישנם 
מבחינת  הן  חיצוני,  יועץ  למינוי  רבים  יתרונות 
הניהול המקצועי והן מבחינת אופן ניהול הכספים 
בדיני  הקיימות  הרגולטוריות  למגבלות  בהתאם 

העמותות". 

כמו כן, הוחלט על הקמת ועדת השקעות שיהיו 
יו"ר  לוין,  אניה  סו"ב  החיצוני,  היועץ  בה  חברים 

ועדת הכספים של הלשכה, וסו"ב ארליך.  
על פי ההחלטה שהתקבלה: הוועד המנהל מאשר 
את ההתקשרות עם גיא יבין בעצמו או באמצעות 

ועדת  לאישור  בכפוף  "נוקס" שבשליטתו,  חברת 
את  המנהל  הוועד  אישר  בנוסף  ההתקשרויות. 

הקמת ועדת ההשקעות ואת מינוי חבריה.     

הכנסים הפיננסים 
נוספת שהתקבלה בישיבה נסובה סביב  החלטה 
הפיננסי,  בתחום  הלשכה  של  הבאים  הכנסים 

שמעתה יקראו על שם סו"ב ארז גוטמן ז"ל. 
הוועד המנהל אישר גם הקמת רשימות תפוצה 

אם  בין  או  מיילים  באמצעות  אם  בין  במחוזות, 
ינוהלו  הקבוצות  וואטסאפ.  קבוצות  באמצעות 
ויתנהלו במתכונת  יושבי ראש המחוזות,  ידי  על 
"שקטה" לצורך דיוור ועדכון חברי הלשכה ללא 

דיונים פנימיים. 

ישיבת הוועד המנהל שנערכה השבוע ׀ צילום: באדיבות לשכת סוכני הביטוח

 סו"ב ארז גוטמן ז"ל היה יו"ר
 תת הועדה לפיננסים הראשון

 בלשכת סוכני הביטוח. הוא נפטר
 בפתאומיות בסוף שנת 2014

והוא בן 39 בלבד.

 אייזיק: "כנס המחוזות הארצי שהתקיים בשבוע שעבר 
הצליח מעבר למצופה ומהווה פתיחה מנצחת לכנסים 

העתידיים שמתוכננים לנו"



הביטוח של פספורטכארד
נותן ללקוחות שלכם שקט נפשי

לאורך כל הביקור בחו"ל

ללקוחות שלכם מגיע
לנסוע בראש שקט,
No matter what.

 מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם 
בדוא"ל: AgentService@PassportCard.co.il  בטלפון: 1800-800-930 או בוואטסאפ: 052-3220440

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת - דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ 
בהתאם לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. ההצטרפות לביטוח כפופה לחיתום רפואי. ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים 

בחו"ל באמצעות הכרטיס וכפוף למגבלות השימוש בכרטיס. עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
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בשנים האחרונות חלו תמורות שונות בשוק "
לתיקון  שירות  כתב  שיווק  לאופן  ביחס 
והחלפת שמשות, כך שהוא נמכר גם באופן 
נפרד מכתבי שירות אחרים העוסקים בשירותי 
כתבי  תתי  ולמכור  לשווק  החלו  בנוסף,  דרך. 
שירות, כגון כיסוי להחלפת שמשות מקוריות. 
הכללת  הם  בכיסוי  שחלו  נוספים  שינויים 
ואוטונומיים  בטיחותיים  נוספים,  רכיבים 
המקושרים למערכות הרכב שיש בהם להשפיע 
גם על עלויות התיקון וגם על הסיכון העתידי 
במידה ולא בוצע תיקון ראוי", אומרים ברשות 
זה  כיסוי  הפכו  אלה  "שינויים  ההון.  שוק 
מכיסוי הניתן כחלק מכתב שירות לכיסוי בעל 
היתר, השירות  בין  ביטוח,  חוזה  מאפיינים של 
מבוסס על הערכה ופיזור של סיכונים, הסיכון 
ותכלית  נמוכה,  הפרמיה  בעוד  משמעותי 
ניהולו  יציבות הספק,  הפיקוח מחייבת הבטחת 
התקין ושמירת האינטרסים של מקבל השירות.

"לאור האמור, מוצע לתקן את החוזר ולקבוע 
הרכב  של  שמשות  והחלפת  תיקון  שירותי  כי 
יינתנו אך ורק במסגרת פוליסת ביטוח", קובעת 
חוזר  לתיקון  בטיוטה שפרסמה השבוע  הרשות 
"הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם", המתייחסת 

לכתבי שירות ברכב ובבריאות.

כתבי שירות משודרגים
ברשות טוענים כי הרקע לתיקונים הנדרשים 
הוא "פניות הנוגעות לדרכי פעולה )פרקטיקות( 
החוזר,  להוראות  בהקשר  בשוק  שהתפתחו 
נדרש  כי  העלתה  ברשות  שנערכה  ובחינה 
לבצע מספר תיקונים בחוזר על מנת לתקן את 

נטען,  עוד  שנוצרו".  השליליות  הפעולה  דרכי 
כי "מתוך רצון לאפשר כניסה של כתבי שירות 
של  שיווק  יתאפשר  שונים  בתחומים  משודרגים 
כתבי שירות מסוימים לאחר אישור הממונה על 

ידי ספק שירות אחד בלבד".
לכיסויים  שירות  כתבי  לגבי  כי  מודגש 
ידי  "אלה שווקו על  ביטוחיים בתחום הבריאות, 
חברות פרטיות, שאינן מפוקחות על ידי הרשות, 
השירות  את  להפסיק  היתר,  בין  ושבאפשרותן, 
בכל עת". עוד טוענת הרשות, כי מפניות ציבור 
שהגיעו לרשות שוק ההון, לו שווקו כתבי שירות 
אלה המבוטחים לא הבינו שרכשו כתבי שירות, 

אלא סברו שמדובר בחלק מפוליסת הביטוח".
שירות,  ספקי  בין  בחירה  בסעיף  הקיים,  בחוזר 
לבחור  השירות  למקבל  תאפשר  ביטוח  חברת 
הרשות  הפחות.  לכל  שירות,  ספקי  שני  מבין 
ביטוח  חברת  האמור,  אף  "על  להוסיף:  מציעה 

לאפשר  שלא  בבקשה  לממונה  לפנות  רשאית 
שירות,  ספקי  שני  בין  בחירה  השירות  למקבל 
להתקשר  ניתן  לפיה  עמדה  הציגה  שבו  במקרה 
עם ספק שירות יחיד; אישור הממונה כאמור יכול 

להינתן לפרק זמן קצוב".

חוזר לחוד ומציאות לחוד
הרשות טוענת עוד כי "כחלק מפרקטיקת שיווק 
שווקו  ביטוחיים  כיסויים  המכילים  שירות  כתבי 
כתבי השירות למבוטחים על ידי סוכנויות ביטוח. 
מפניות ציבור שהגיעו לרשות שוק ההון, ביטוח 
כתבי  שווקו  להם  מבוטחים  כי  עולה  וחיסכון 
שירות אלה לא הבינו שהם רכשו כתבי שירות, 

אלא סברו שמדובר בחלק מפוליסת הביטוח". 
לחוזר  התיקון  בטיוטת  מוצע  זאת,  בעקבות 
למכירת  ביטוח  פוליסת  מכירת  בין  כי  להורות 

כתב שירות ללא מעורבות חברת ביטוח נדרש 
להמתין שלושה ימי עסקים.

בתגובה מסר סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה 
לביטוח כללי בלשכה: "טיוטת החוזר לכתבי 
כי  נוספת  פעם  מוכיחה  שייצאה  השירות 

חוזרים לחוד ומציאות לחוד.
גם  הביטוח  חברות  כי  היום  רואים  "אנחנו 
בזמן כתיבת שורות אלו לא מקיימות את חוזר 
ועדיין מתנות עמלה ברכישת  כתבי השירות 
כתבי שירות דרך הפוליסה, או אינה מעניקה 
כתבי  ללא  בתוכניות  מקסימליות  הנחות 
בחינם,  הכיסוי  את  מתמחרות  ואף  השירות, 
דבר שעל פי חוזר כתבי השירות הוא לא תקין.

בפגיעה  שוב  בחרו  הממונה  במשרדי  "אך 
בחופש העיסוק של ציבור סוכני הביטוח בכך 
שמבקשים להשמיט כיסוים הכוללים תחזוקה 
מראות(.  פנסים  שמשה   )החלפת  והחלפה 
כאשר בוחנים את מצב ספקי השירות בעולם 
הרכב נגלה כי ישנם בין 2 ל־3 ספקי שירות 
פנסים  השמשות   החלפת  בתחום  עיקריים 
חברות  עם  הן  עובדים  גופים  אותם  ומראות. 
השירות  ספקי  עם  והן  בישראל,  הביטוח 

הפרטים מחוץ לפוליסה. 
"האם מכירה של שירות החלפת שמשה מחוץ 
לפוליסה או בתוכה משנה את איכות השירות 
אשר לקוח הקצה יקבל בתחנת השירות? האם 
כאשר החלפת השמשה מתבצעת ישנה הבחנה 
לא,  היא  התשובה  עליה?  המשלם  הגורם  מי 
שווה  באופן  עובדים  והחלפים  השירות  ספקי 
את  כיום  המשווקים  הגורמים  כל  עם  ורציף 

כתבי השירות, בתוך הפוליסות ומחוצה להם.
שוק  על  הממונה  למשרד  קוראים  "אנחנו 
ההון לפרסם, על פי חוק חופש המידע, את כמות 
שמשות  החלפת  בנושא  אליו  שהגיעו  התלונות 
התלונות  האם  לנתח  מנת  על  ומראות  פנסים  או 
הם ממכירה מחוץ לפוליסה או שמא דווקא בתוך 

הפוליסה?
שירותי  חברת  האחרונים  בחודשים  "לצערנו, 
דרך 'זברה' נכנסה להליכים של פשיטת רגל, מה 
האם  השירות.  ספקי  בשוק  לכן  קודם  קרה  שלא 
שירות  שהעניקה  אחת  חברה  של  קריסה  בגלל 
לבצע  נדרש  בישראל  רכב  כלי  אלפי  לעשרות 
במדינת  רכב  כלי  מיליון   3.6 על  המשפיע  חוזר 
רחוק  אחד  צעד  הלכה  לא  הרשות  האם  ישראל? 
חוק  הוא  ישראל  במדינת  העיסוק  חופש  מידי? 
למכור  סוכנים  ציבור  על  אוסרים  כאשר  יסוד, 
בעצם  יותר  טוב  שירות  של  באמתלה  מוצרים 

עוברים על החוק".

 "שוב בחרו ברשות בפגיעה בחופש 
העיסוק של סוכני הביטוח"

תגובת הלשכה מגיעה לאור המלצת רשות שוק ההון לשינוי כתב השירות לתיקון החלפת שמשות כך 
ששירותי תיקון והחלפת שמשות של הרכב יבוצעו רק במסגרת פוליסת ביטוח  < רונית מורגנשטרן

שי שדה | צילום: באדיבות המצולם

סו"ב שי שדה: "חופש העיסוק 
במדינת ישראל הוא חוק יסוד, כאשר 

אוסרים על ציבור סוכנים למכור 
מוצרים באמתלה של שירות טוב 

יותר בעצם עוברים על החוק"
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הוועדה ב החליטה  האחרון  מרץ  חודש 
על  הביטוח  סוכני  בלשכת  הפיננסית 
הכנת נייר עמדה לשילוב סוכני הלשכה 
סוכני  שילוב  תיכון.  לתלמידי  פיננסי  בחינוך 
מאין  חשוב  הוא  הפיננסי  החינוך  במערך  הביטוח 
בעמדה  בנייר  לראות  ניתן  לכך  ראיה  כמותו. 
מרכז  ידי  על  האחרון,  נובמבר  בחודש  שפורסם 
המחקר והמידע של הכנסת ושיקף את מצבו העגום 
תלמידים  בקרב  פיננסית  לאוריינות  החינוך  של 

במערכת החינוך הישראלית. 
פיננסית  אוריינות  מגדיר   OECDה־ ארגון 
כשילוב מודעות, ידע, מיומנות, עמדות והתנהגות 
החלטות  קבלת  לצורך  הנדרשות  פיננסית 
האדם.  של  רווחתו  לקידום  מושכלות  פיננסיות 
מחקרים מראים כי לקוח בעל אוריינות פיננסית 
יכול לקבל החלטות פיננסיות נכונות יותר לגבי 
באה  הפיננסית  הזירה  בחשיבות  העלייה  עתידו. 
שמוצאת  האוכלוסייה,  כלל  בחיי  ביטוי  לידי 
החלטות  ומקבלת  משתתפת  מבעבר  יותר  עצמה 
פיננסיות בצמתים שונים בחיי היום־יום )כמשקיע, 

כחוסך, כלווה וכמבוטח(. 
בכר  רפורמת  במסגרת  אך  יודעים  אינם  רבים 
בשוק ההון, עוד בשנת 2005, הוחלט כי תוקם קרן 
ממשלתית לחינוך פיננסי וכי השר שיהיה אחראי 
עליה יהיה רשאי להתקין תקנות בנושא. אולם עד 
היום הקרן לא הוקמה והתקנות לא תוקנו. בנוסף, 
בשנת 2011 התקבלה החלטת ממשלה על הגברת 
להתגבש  והחלה  הספר  בבתי  הפיננסי  החינוך 
בנושא,  החינוך  משרד  בשיתוף  לימודים  תוכנית 
וכיום  לנושא  אין תקצוב  אולם החל משנת 2018 
אין שום גוף ממשלתי האחראי ומרכז בפועל את 

הנושא. 

מסוגלות פיננסית
מחקרים בתחום מראים שתי עובדות מעניינות. 
הראשונה, אוריינות פיננסית לבדה אינה מספיקה. 
המטרה היא להביא את האדם למסוגלות פיננסית. 
האורייני  הידע  את  רוכש  שהאדם  לאחר  כלומר 
בתחומים פיננסים שונים, הוא צריך להיות מסוגל 
לבצע את הפעולות פיננסיות שמלוות אותו בחיי 
בתנאים  בבנק  הלוואה  לקיחת  כמו  יום,  היום 
טובים, הבנה בתשלומי ריביות, לדעת כיצד לחסוך 

לפנסיה שלו ועוד. 
מהידע  מתרחק  שהאדם  ככל  השנייה,  העובדה 
שלמד ואינו מיישם אותו בפועל הוא בעצם שוכח 
את מה שלמד. אז מה עשו מדינות שונות החברות 

באוניברסיטאות,  גם  ללמד  התחילו   ?OECDב־
ומקומות  ספריות  קהילתיים,  מרכזים  מתנ"סים, 
ציבורים נוספים. מדוע? כי המדינה הבינה שככל 
את  ומיישם  הפיננסי  בתחום  יותר  יודע  שהאדם 
מבחינתו  יותר  גדול  סיכוי  קיים  כך  שצבר  הידע 
גם  כסף  מספיק  ולחסוך  בתבונה  כספו  את  לנהל 
לעת פרישה, כך שיוכל לחיות בכבוד ולא להיות 

תלוי בקצבאות המדינה. 

בחינוך  העוסקים  ארגונים  גם  קיימים  בישראל 
ההון,  ארגון פעמונים, רשות שוק  ביניהם  פיננסי 
בנק  כמו  שונות  פיננסיות  וחברות  ישראל,  בנק 
הביטוח  סוכני  כי  ביותר  חשוב  ולכן  הפועלים. 
אשר עוסקים בתחום הפיננסים בצורה רחבה מידי 
יום יטמיעו את התחום בבתי ספר. חשוב לציין כי 
פעילויות אלה ברוכות ואף רצויות. כל גוף פיננסי 
שונות  אוכלוסיות  ללמד  למאמץ  מצטרף  אשר 
עוד צעד לעבר  אותנו  הישראלית, מקדם  בחברה 

חברה שוויונית וטובה יותר. 

הכנת דור העתיד
הקורונה  מגפת  בתחילת  השווקים  ירידת 
אורייני  בידע  החשיבות  את  שוב  לנו  המחישה 
פיננסי. סוכני הביטוח הוותיקים ודאי זוכרים את 

הבהלה שכבשה את הציבור בהוצאת כספי הגמל 
אותה  הבגרות  לעומת   ,2008 בשנת  והחיסכון 
הקורונה  הישראלי בתחילת מגפת  הציבור  גילה 
במרץ 2020 בה רוב הציבור נמנע מהוצאת כספי 
חריגים  שינויים  פחות  ועשה  פזיז  באופן  חיסכון 
נאים  לרווחים  שהוביל  דבר  ההשקעות  בתיקי 
בשנת  אף  יותר  גבוהים  ורווחים   2020 בשנת 

 .2021

לנו כסוכנים חשוב לזכור כי לקוח מאוריין יותר 
גם מבחינתנו. ככל שהלקוח  יותר  טוב  הוא לקוח 
יותר,  מורכבים  מוצרים  לו  למכור  ניתן  מבין 
אינו  צרה  ובעת  החיסכון,  חשיבות  את  מבין  הוא 
ממהר לבטל את הביטוחים או להוציא את כספיו 
מתוכניות החיסכון והפנסיה. ובנוסף, כאשר סוכני 
הביטוח יפעלו בצורה מאורגנת ללמד בבתי הספר 
חינוך פיננסי נכין את דור העתיד לחברה שיוונית, 
אוטוריטה  יהוו  והסוכנים  תלות  חסרת  משכילה, 

כמובלים בתחום הפיננסים. 

הכותבת היא בעלת סוכנות ביטוח וילצ'ינסקי 
ביטוח פנסיה ופיננסים וחברת הוועדה 

הפיננסית והוועדה הבין דורית בלשכת סוכני 
הביטוח

 חינוך פיננסי בבתי הספר: איך פעילות 
לשכת סוכני הביטוח תסייע בקידומו

 סו"ב ציפי וילצ'ינסקי בטור מיוחד על מחדל החינוך הפיננסי בישראל - הקרן הממשלתית 
שמעולם לא הוקמה והחלטת הממשלה שלא מתוקצבת – ולמה חשוב שסוכני הביטוח 

יהיו חלק ממערך החינוך הפיננסי בבתי הספר ⋅ < רונית מורגנשטרן

shutterstock :צילום | 

shutterstock :ככל שהמבוטח רוכש יותר ידע בתחום הפיננסים - הוא מבין יותר את חשיבות החיסכון והפנסיה | צילום



נבחר פה אחד!
עבור חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח -

ביטוח השיניים הקולקטיבי של הראל.
ועכשיו אפשר להיכנס לקישור ולראות שיש

על מה לחייך
לפרטים נוספים
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https://esapps.harel-group.co.il/lisov
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בפני ס לעמוד  עלולים  ביטוח  וכני 
סיטואציה לא פשוטה של אירוע רגיש 
כמו ניסיון התאבדות של מבוטחים או 
מסוג  במקרה  ביטוח  פוליסת  והפעלת  קרוביהם 
משפט  בבית  חשוב  דין  פסק  ניתן  לאחרונה,  זה. 
השלום בתל אביב בנושא זה, כאשר בני משפחתו 
של נער אשר נותר במצב סיעודי בעקבות ניסיון 
הביטוח  פוליסת  את  להפעיל  ביקשו  התאבדות 

הסיעודי ופוליסת ביטוח הבריאות.  

רקע
לבית משפט השלום בתל אביב הוגשה תביעה 
כנגד חברת ביטוח על מנת לקבל תשלום תגמולי 
נגרמו  אשר  הבריאותיים  הנזקים  בגין  ביטוח 
לתובע עת ניסה להתאבד ובגין שירותי הסיעוד 
אביב־יפו,  תל  שלום  )תא"ק,  נדרש.  להם  אשר 

 .)34432-12-13
על פי הנטען בכתב התביעה, התובע אושפז בבית 
ומנזקים  קשה   מוחי  מנזק  סובל  כשהוא  החולים 
החולים  בבית  אושפז  התובע  נוספים.  נוירולוגיים 
למשך כחודשיים ולאחר מכן הופנה למרכז השיקומי 
"רעות". עם תחילת הליך שיקומו, פנתה משפחתו 
תגמולי  קבלת  לשם  הביטוח  לחברת  התובע  של 
התובע  לבקשת  סירבה  הביטוח  חברת  ביטוח. 
מכסה  אינה  הפוליסה  כי  בטענה  וזאת  לתגמולים 

ניסיונות התאבדות וכי אין כל חובה בדין לכך. 
היה  כי  ייתכן  משפחתו,  ובני  התובע  לטענת 
מדובר באירוע פלילי אשר בו נפגע התובע על ידי 
אב חברתו, אשר אצלה שהה טרם אשפוזו. כמו כן, 
גם אם אכן ניסה להתאבד, הוא לא התכוון לגרום 
לנזקים אשר נגרמו לו בפועל ולכן יש להעניק לו 
יש  כי  התובע  טען  לבסוף,  הביטוח.  תגמולי  את 
הקובע  הביטוח,  חוזה  לחוק  סעיף 50  את  לפרש 
ביטוח  תגמולי  לשלם  חובה  יש  חיים  בביטוחי  כי 
גם במקרה של התאבדות )לאחר שנה ויותר ממועד 
עריכת הפוליסה(, ככזה החל גם במקרה זה – ניסיון 

התאבדות ובביטוח שונה מביטוח חיים.  

סעיף החרגה
לתגמולי  זכאי  התובע  אין  המבטחת,  לטענת 
ביטוח מכמה טעמים. ראשית, טוענת המבטחת כי 
ניסה לשים  הראיות מצביעות על כך שהמבוטח 
קץ לחייו וכי אינן מצביעות על קיומו של אירוע 
פלילי. לכן, מוסיפה המבטחת, כי בהתאם לסעיף 
נגרם  המקרה  אילו  הביטוח,  חוזה  לחוק   26
המבטחת  צריכה  לא  המבוטח,  ידי  על  בכוונה 

לשלם לו תגמולי ביטוח. 

לטענתה, לאור העובדה שניסה המבוטח לשים קץ 
לחייו, הוא גרם בכוונה לנזקים הרפואיים שנגרמו 
התובע  בפוליסות  כי  המבטחת  טוענת  שנית,  לו. 
ישנו סייג המחריג את הפוליסה מניסיון התאבדות. 
לחוק חוזה  סעיף 50  כי  לבסוף, טוענת המבטחת 
דנן משום שאין מדובר  אינו חל במקרה  הביטוח 
בביטוח חיים, אלא בביטוח סיעוד ובביטוח בריאות. 
לאחר שמיעת טענות הצדדים, קבע בית המשפט 

כי דין התביעה להידחות במלואה. 

נזק במתכוון
טענת  לאור  כי  המשפט  בית  פסק  תחילה, 
נגרם במתכוון, הנטל להוכיח  הנזק  כי  המבטחת 
בית  לפסיקת  בהתאם  וזאת  אליה  עובר  זאת 
חברה  המגן   78/04 בע"א  העליון  המשפט 
בע"מ.  הובלות  גרשון  שלום  נ'  בע"מ  לביטוח 
המבטחת  המשפט,  בית  מצד  זו  דרישה  בעקבות 
אכן הצליחה לעמוד בנטל המוטל עליה ולהוכיח 
אודות  המשטרה  ומחקירות  הראיות  ממכלול  כי 
טענת  את  לקבל  אין  כי  עולה  המצער,  האירוע 

אלא  פלילי,  באירוע  היה  מדובר  כי  המשפחה 
מדובר בניסיון התאבדות. 

כמו כן, בית המשפט דחה את טענותיו של התובע 
חוזה  לחוק  ו-50  סעיפים 26  את  בדבר פרשנותו 
הביטוח. ראשית, עת ניסה המבוטח להתאבד, גם 
אם הוא שרד את הניסיון, הנזקים נגרמו במתכוון 
ניסה  לא  המבוטח  כי  הטענה  את  לקבל  אין  ולכן 
לגרום לנזקים הבריאותיים אשר נגרמו לו. שנית, 
אין לקבל את טענתו של התובע כי סעיף 50 לחוק 
והביטוח  הבריאות  בביטוח  גם  חל  הביטוח  חוזה 
כאלה.  ביטוחים  על  חל  הוא  אין  שכן,  הסיעודי, 
ביטוח  בפוליסות  רק  המשפט,  בית  שפסק  כפי 
בגין  ביטוח  תגמולי  לשלם  המבטחת  חייבת  חיים 

התאבדות או ניסיונות התאבדות. 
פי  על  כי  המשפט,  בית  הוסיף  אגב  באמרת 
התאבדות  ניסיונות  בכיסוי  מדובר  עת  הדין, 
בפוליסות מתחדשות, אשר אינן פוליסות ביטוח 
ניסיונות  להחריג  הביטוח  חברת  רשאית  חיים, 

התאבדות מן הפוליסה.  
התביעה  דין  המשפט:  בית  החלטת  תמצית 
עלה  כי  פסק  המשפט  בית  במלואה.  להידחות 
כי  הסתברויות  במאזן  להוכיח  המבטחת  בידי 
ניזוק  ולא  להתאבד,  ניסה  שהתובע  יותר  סביר 
ובשים  אלה,  בנסיבות  פלילי.  מאירוע  כתוצאה 
ולהוראות  הביטוח  חוזה  חוק  להוראות  דגש 
פוליסות הביטוח המחריגות ניסיונות התאבדות, 

אין התובע זכאי לתגמולי ביטוח.  

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

 האם יש להכיר בתוקפה של פוליסה 
כאשר המבוטח ניסה לשים קץ לחייו?

בטור מיוחד מסביר עו"ד ג'ון גבע את הסוגייה הייחודית שנידונה בבית המשפט לאחרונה: מה על המבטחת 
להוכיח במאזן ההסתברויות, מהן ההחרגות בחוק חוזה הביטוח ומתי יהיה התובע זכאי לתגמולי הביטוח

 בית המשפט: כשמדובר 
בכיסוי ניסיונות התאבדות 

בפוליסות מתחדשות, רשאית 
חברת הביטוח להחריג אותן 

מפוליסת הביטוח  

עלה בידי המבטחת להוכיח במאזן הסתברויות כי סביר יותר שהתובע ניסה להתאבד, ולא ניזוק כתוצאה מאירוע פלילי 
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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 
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון 2 חדרים כולל  

חשמל ארנונה: 2,400 ₪  אפשרות לקבלת שירותי 
משרד / חיתום .לפרטים- יוסי 054-4890421

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
בי פור יו  סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק 

ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין. סודיות 
.michaele@b4-u.co   0528741331 .מובטחת

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

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.

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה אבי 
ברוך על פטירתה של אימו

טובה ברוך  ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת זילברמן, 

יורם והבנים שחר ורן, על 
פטירת אם המשפחה

אסתר זילברמן  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ביטוחי ה בשוק  מעורבתו  מעמיק  באפט  ווארן  מיליארדר 
כלל  חברת  כולל  ביטוח,  חברות  רכישת  שבחן  לאחר  המשנה. 
האמריקאית  המשנה  ביטוח  בחברת  בחר  הוא  הישראלית,  ביטוח 
אשר  האת’וויי  ברקשייר  באמצעות  ירכוש  אותה   ,ALLEGHANY

בבעלותו.
ברקשייר האת’וויי תשלם עבור אלגהני 11.6 מיליארד דולר, עסקה 
ברקשייר  בחברת  בספרים.  ערכה  על   1.26 של  מכפלה  שמייצגת 
מעריכים שהעסקה תושלם ברבעון הרביעי של השנה. מועצת המנהלים 

של אלגהני לא פרסמה מכרז למכירת החברה בניגוד למקובל בענף.
באפט אמר כי “עקבתי אחרי אלגהני קרוב ל־60 שנה. ברקשייר תהיה 
הבית האידיאלי עבורה”. הוא נמנע בשלב זה לציין כיצד חברת הביטוח 

הנרכשת תשתלב בסקטור הביטוח של ברקשייר.
חברת   ,TRANSRE באמצעות אלגהני מתנהלים  הביטוח של  עסקי 
בביטוחי  מתמקדת  היא  בניו־יורק.  שמשרדיה  גלובלית  משנה  ביטוח 
פעילות  מהן  שתיים  בנות,  חברות  שלוש  באמצעות  ותאונות  רכוש 

באירופה. חלק אחר של פעילות החברה הוא בתחום ההייטק.
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ברת הרייטינג S&P מגלה אופטימיות לגבי התמודדות תאגיד ח
הביטוח הגלובלי לויד’ס עם אירועי 2022, שכוללים, בין היתר, 
אסונות טבע שהסבו הפסדים גדולים והנזקים של מלחמת אוקראינה־
מצעדי  שנובעות  הטובות  הכספיות  לתוצאות  הודות  זאת  רוסיה. 

התייעלות של החברה.
רווח  על  דיווח  לויד’ס 
מיליארד  שלושה  של 
לעומת  ב־2021,  דולר 
מיליארד   1.2 של  הפסד 
בהנהלת  ב־2020.  דולר 
לויד’ס ציינו כי התוצאות 
שעברה  בשנה  הפיננסיות 
השנים  בשש  הטובות  הן 

האחרונות.
קשיח  התנהגות  בקוד  תמשיך  לויד’ס  שהנהלת  מעריכים   S&Pב־
מקפידים  הם  בנוסף,  המשנה.  מבטחי  של  הסינדיקטים  על  שמוטל 
כתוצאה  שלהם  לשחיקה  בתגובה  תעריפים  יעלו  המשנה  שמבטחי 

מהאינפלציה המואצת.

חברת הרייטינג S&P: לויד'ס 
תוכל להתמודד עם אירועי 2022

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

וורן באפט מעמיק מעורבתו 
בענף הביטוח: רוכש את אלגהני 

תמורת כ־12 מיליארד דולר


