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חדשות | המאבק בכניסת חברות האשראי לענף הביטוח

בעקבות התערבות נתניהו - הצעת 
החוק של ח"כ מיקי זוהר תידון 

בשבועיים הקרובים בוועדת השרים
שר האוצר, שהתנגד להצעה, הבטיח לרדת לעומקם של הדברים • הלשכה: "בעלי ההון לא בוחלים 

באמצעים כדי להשפיע. עוד לא נאמרה המילה האחרונה" < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

כץ ש ישראל  האוצר  ר 
ראשון  יום  בבוקר  הודיע 
השבוע, בחשבון הטוויטר 
החוק  להצעת  התנגדותו  על  שלו, 
זוהר  מיקי  הכנסת  חבר  מקדם  אותה 
)ליכוד(, האוסרת על חברות כרטיסי 
הביטוח.  לתחום  להיכנס  האשראי 
לפני  ממש  פורסמה  השר  הודעת 
חקיקה  לענייני  שרים  ועדת  ישיבת 
לדון  אמורה  שהייתה  חבר,  הוא  בה 

בנושא.
שעבר  בשבוע  הודיע  זוהר  ח"כ 
לאישור  הצעתו  את  יעלה  הוא  כי 

חקיקה  לענייני  השרים  ועדת 
הוא  וכי  השבוע  בתחילת  בישיבתה 
בעניין.  האוצר  שר  לתמיכת  זוכה 

ואולם, הצעת החוק לא הועלתה להצבעה הן בשל 
התנגדותו של שר האוצר והן בשל דרישת "כחול־

לבן" לדחות את ההצבעה.
חשוב  כאמצעי  במשק  תחרות  לקדם  "בכוונתי 
הצעת  המחיה.  יוקר  והורדת  הצמיחה  להגברת 
החוק של ח"כ זוהר למנוע מחברות כרטיסי אשראי 
לפעול בשוק הביטוח מהווה ניסיון לחסום תחרות 
ולסייע לחברות הביטוח על חשבון הציבור הרחב, 
שפורסם  בציוץ  כץ  השר  כתב  להידחות",  ודינה 

בחשבון הטוויטר שלו.

מאבק למען הסוכנים
בתגובה להודעת שר האוצר, מיהר ח"כ זוהר להגיב 
להיאבק  האוצר  משר  מצופה  "היה  משלו:  בציוץ 
למען אלפי סוכני הביטוח כמו שנאבק למען ענף 
השיתופיות  הנסיעות  בחברת  במלחמתו  המוניות 
אובר. ההחלטה לאפשר לחברות האשראי להיכנס 
היו  אם  נכונה  להיות  הייתה  יכולה  הביטוח  לשוק 
הופכים אותן לחברות ביטוח. כש'מצ'פרים' בשביל 
רפורמת בכר והופכים את חברות האשראי לסוכני 
ביטוח, מחסלים ענף שלם. האזרח לא מרוויח אגורה. 
טוב יהיה ששר בכיר בממשלה יעשה שיעורי בית 

לפני שהוא מצייץ".
לחברת  הרישיון  מתן  רקע  על  מתנהל  הוויכוח 
ביטוח.  כרטיסי האשראי MAX לפעול כסוכנות 
הרישון הוענק לה על ידי הממונה על שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון.
מלשכת סוכני ביטוח נמסר בתגובה: "מתחילת 
למען  במלחמה  כאן  מדובר  כי  הדגשנו  המאבק 
הציבור שיהפוך אזוק ושבוי בידי חברות האשראי 
השולטות ברמת מידע כמעט בלתי נתפסת למול 

ינצלו  האשראי  חברות  מכך,  יתרה  האזרחים. 
או  הלוואה  בקשת  ויתנו  הציבור  התלות של  את 

הגדלת מסגרת אשראי בעריכת ביטוח אצלן.
"אי אפשר להתעלם מהעובדה כי בשוק קיימות 
שלוש חברות אשראי בלבד מה שיגרום לריכוזיות 
מכוונת  ההון  שוק  שרשות  ממה  ולהיפך  יתרה 

אליו, וזאת - עליית מחירים".

קמפיין חשאי
שחברות  נוספת  עובדה  התבררה  "הבוקר 

האשראי לא בוחלות באמצעים כאשר הן רוצות 
אמצעים  עתיר  חשאי,  ובקמפיין  מטרה,  להשיג 
וממון, ניהלו קרב תקשורתי כאשר הן מזכירות 
לכלי תקשורת מסוימים מי 'הבוס' - תמונה למה 

שיתרחש כאן באם חלילה לא נצליח במאבק.
אנשי  דעה,  מובילי  לדעת  בניגוד  זאת  "כל 
בוועדת  החברים  ומרבית  כנסת  חברי  כלכלה, 
הינו  כסף  כי  הוכח  שוב  חקיקה.  לענייני  השרים 
דרכינו.  בצדקת  אנו מאמינים  אך  גורם השפעה, 
נלחם להעביר את החוק במקביל לערוץ המשפטי. 
המילה  הציבור  למען  במאבק  מדובר  כאשר 

האחרונה טרם נאמרה.
קורונה,  משבר  כי  נוסיף  הדברים  "בשולי 
עלול  בבית,  מובטלים  מיליון  היום  עד  שהשאיר 
להשאיר בקרוב עוד 13,500 סוכני ביטוח עצמאיים 
ובעלי עסקים קטנים ו־60 אלף עובדיהם, לטובת 
בעלי ההון שחלקם בכלל משקיעי חוץ", אומרים 

בלשכה.
בוועדת  להידון  אמורה  הייתה  החוק  הצעת 
בנימין  הממשלה  ראש  לבקשת  ואולם  השרים, 
ויו"ר  כץ  ישראל  האוצר  שר  סיכמו  נתניהו, 
למניעת  החוק  שהצעת  זוהר  מיקי  הקואליציה 
תיבחן  הביטוח  לענף  האשראי  חברות  כניסת 
לעומק על מנת להגיע להסכמות ולצמצם פערים 
ראשון  ביום  להצבעה  תובא  היא  וכי  ביניהם, 

הקרוב בוועדת השרים לענייני חקיקה.

 "אנו מאמינים בצדקת 
דרכינו. נלחם כדי להעביר את 
החוק. כאשר מדובר במאבק 

למען הציבור - המילה 
האחרונה טרם נאמרה"

נתניהו, רוזנפלד, זוהר וכץ | צילום: גיא קרן, עמוס בן גרשום לעמ, דוברות הכנסת, ששון תירם
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אורי מ ביטוח,  שלמה  חברת  נכ”ל 
אומיד, גאה בכך שערוץ ההפצה של 
לדבריו,  הביטוח.  סוכני  הוא  החברה 
תוצאותיה  פי  על  לחברה  שמשתלם  דבר  זהו 
חריגות  דעות  היו  תמיד  לאומיד  העסקיות. 
מהמקובל בענף הביטוח, אותן לא חשש להביע 
לשכת  של  בכנסים  כולל  שונות,  במות  מעל 
ופיננסים”  ל”ביטוח  בראיון  גם  ביטוח.  סוכני 
האשראי  כרטיסי  חברות  חדירת  בנושא 
של  הנמשך  הישיר  והשיווק  הביטוח  לתחום 
זוויות  מביא  הוא  המסורתיות,  הביטוח  חברות 

מעניינות ויוצאות דופן. 
כלכלית  היתכנות  “אין  אומיד,  של  לדעתו 

לחברת ‘מקס’ בתחום הביטוח”. 
איך אתה מסביר את זה?  

“לפני שנים רבות הבנקים רצו למכור ביטוח 
סוכנויות  באמצעות  זה  את  ועשו  למשכנתה 
זה החזיק מעמד עד שהיקף העמלות  משלהם; 
מדובר  ועוד  ההשקעה,  את  הצדיק  ולא  ירד 
שבוי”,  לקוחות  קהל  עם  ארוך  לטווח  בביטוח 
האחרונות  בשנים   - “התוצאה  אומיד.  אומר 
וסגרו  אחד,  למעט  מהענף,  הבנקים  כל  יצאו 
יוכלו  לה  דומים  או  מקס  אם  הפעילות.  את 
לעבוד בענף הביטוח זה יהיה רק בענף הרכב, 

שם מדובר בביטוח נדרש, שקל למכור אותו - זו 
לא פוליסת דחיפה.

“ואולם, העמלה הממוצעת בתחום הרכב היום היא 
ויורדות, כך שבשקלים  10% כשהפרמיות הולכות 
יתוודעו למציאות  וקטנות. מקס  העמלות הולכות 
ותביעה  מכירה  מערכי  על  לשלם  ויצטרכו  הזאת 
ותחרות עזה מול מכירות ישירות בכל הענף; כל 
פרט  סוד,  לא  וזה  ישיר,  היום  מוכרות  החברות 
כסוכן  מקס  את  תרצה  חברה  אם  ביטוח.  לשלמה 
שלה, היא תצטרך למכור את הפוליסה סביב המחיר 
אני   – ועמלה  הקמה  עלות  להם  ויש  הישיר,  של 
לא רואה לזה היתכנות כלכלית. אם כולם מוכרים 
במחיר המוזל הישיר, אז מקס שתרצה גם להרוויח 
לאחר ההוצאות על מנהלים ותפעול ומכירות וכד’, 
תוכל למכור יותר זול מהישיר? לא נראה לי. לכן 
מה שיקרה, זה מה שקרה בבנקים למשכנתאות – 

מקס תפנה לידים לחברת הביטוח”.
הרגולטורים  של  הטיעון  על  דעתך  מה 

שכניסת מקס לענף תתרום לציבור?
“טוענים שהכניסה של חברות כרטיסי האשראי 
מי  ולאובייקטיביות בענף; הרי  תתרום לתחרות 
שימכור את הביטוחים זה מוקד של ילדים ללא 
בחברות  המוקדנים  כמו  מקצועי,  וידע  הכשרה 
הביטוח. אני לא רואה איך זה יתרום לציבור יותר 

מאשר סוכן הביטוח שעובד עבור הלקוחות שלו 
ומלווה אותם גם בתביעות”.

לא מודאג
“מקס זה הגוף שכל הרגולטורים מאמינים שהוא 
יתמוך בהגינות ובאובייקטיביות בציבור המבוטחים. 
בכל  סיבוב  שיעשו  לאחר  אליהם  יבואו  הלקוחות 
המוקדים הישירים, ואם מקס תמכור להם יותר זול 
תהיה  הרווחיות שלהם  כשאז  אצלו,  יקנו  אולי  אז 
מאוד קטנה. אני במקום הסוכנים לא הייתי מודאג 
כל כך, כי אני מסופק מאוד אם יחזיקו מעמד, אם 
תהיה להם זכות קיום, כי האפשרות היחידה שתהיה 

שהם ימכרו לידים ולא יפעלו כסוכנות רגילה. 
"מאידך, גם אם יש פה תחרות הרי זו לא תחרות 
הוגנת, ואני לא מבין איך רשות התחרות אישרה 

את זה; מישהו יוכל לוודא שלא ישתמשו בדאטה 
שלהם לטובת מכירת ביטוח? 

“אני לא מודאג; לו אני לשכת סוכני ביטוח, 
מקס  על  שיאסרו  זה  דורש  שהייתי  מה  כל 
לסוכנים  או  ביטוח  לחברות  לידים  למכור 
אחרים, אלא שהחברה תמכור פוליסות בעצמה, 

כמו כל סוכן ביטוח”.

הדרך העסקית הנכונה
חברות  של  הישיר  השיווק  על  דעתך  מה 

הביטוח על חשבון סוכניהן?
זו  כי  סוכנים  עם  רק  עובדת  ביטוח  “שלמה 
הדרך העסקית הנכונה בעינינו והתוצאות של 
שלמה ביטוח מוכיחות את זה; מי שיודע לייצר 
שלמה  שימכור;  למכור  שיודע  ומי  שייצר 
ביטוח טובה בלייצר והסוכנים יודעים למכור, 

ולכן שכל אחד יעשה את העבודה שלו.
אתה   – האחרות  החברות  את  מבין  לא  “אני 
אותו?  ומחסל  שלך  ההפצה  בערוץ  מתחרה 
את  מורידות  ישיר  באופן  שמוכרות  החברות 
ומקבל  בזחילה  אליהן  בא  הסוכן  ואז  הפרמיה 
בעמלה  שלהן,  הישיר  במחיר  למכור  אישור 

מקוצצת והכנסתו יורדת עד לקושי קיומי.
“55% מהכנסות סוכני הביטוח בישראל באים 
מתחום הרכב; אם ההכנסות בתחום יורדות, סוכן 
או  מהענף  יוצא  שהוא  או  ואז  מעמד,  מחזיק  לא 
שהוא מתחבר לסוכנות גדולה. ומה קורה במקרה 
הסוכן  את  החוצה  שדחקה  חברה  אותה  כזה? 
בסוכנות  סוכן  אותו  את  מקבלת  הרכב,  בביטוח 
ולא  בהרבה,  גבוהות  לו עמלות  ומשלמת  גדולה 
רק בביטוח הרכב אלא בכל הענפים בהם עוסקת 
סוכנים  של  אדירה  תנועה  כיום  יש  הסוכנות. 

לעבוד תחת סוכנויות גדולות”.

להמשיך להאבק
עם  לעבוד  רצים  הסוכנים  כל  לא  זאת  ובכל 

שלמה ביטוח.
חברה  עם  עובד  סוכן  איך  מבין  לא  באמת  "אני 
שמתחרה בו, ולא שחסרים לי סוכנים – יש אפילו 
רשימת המתנה. אני בדעה לתת לסוכנים להתפרנס 

בכבוד, כי הם רשת ההפצה היחידה שלי.
יש   – ואומר  חוזר  ואני  בעבר  זה  את  “טענתי 
הישירות  המכירות  עם  להתמודד  אחת  דרך  רק 
של חברות הביטוח וזה להעניש אותן; אם סוכני 
החברה היו מפסיקים למכור עבורה ביטוח דירות 
הזה  הסיפור  כל  חודשים,  שלושה  למשך  למשל, 
החברות  הנוכחי  במצב  אבל  להתהפך.  יכול  היה 

מבינות שלסוכנים אולי קשה להתמודד מולן”.

מנכ”ל שלמה ביטוח: “אין היתכנות כלכלית 
לחברת ‘מקס’ בתחום הביטוח”

 בראיון מיוחד מסביר אורי אומיד מדוע מקס לא תשרוד לאורך זמן כסוכנות ביטוח • הוא גם לא מבין 
מדוע סוכני הביטוח לא מענישים את חברות הביטוח שמוכרות באופן ישיר ללקוחות < רונית מורגנשטרן

“מי שימכור את הביטוחים זה מוקד של ילדים חסרי ניסיון" 

וח
יט

 ב
מה

של
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ח"
  י

ם:
לו

צי

“אם מקס או דומים לה יוכלו 
לעבוד בענף הביטוח זה יהיה 
רק בענף הרכב, שם מדובר 
בביטוח נדרש, שקל למכור 
אותו - זו לא פוליסת דחיפה”
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קיימת תופעה נרחבת של כפל ביטוח )ביטוח "
יתר( בשוק ביטוחי הבריאות - מצב בו מבוטח 
יותר מכיסוי ביטוחי אחד עבור אותו  מחזיק 
מחוץ  תרופה  רכישת  או  ניתוח  למשל,  סיכון. 
בין  הוא  הביטוח  כפל  עיקר  התרופות.  לסל 
כל  כמעט  הפרטיים:  הבריאות  לביטוחי  השב"ן 
המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים בכיסויים 
לביטוח  בנוסף  בשב"ן  מחזיקים  בשב"ן  הכלולים 
שמחזיקים  מהמבוטחים  כשליש  כן,  כמו  הפרטי. 
ביטוחים  של  ביטוח  בכפל  היו  פרטי  בביטוח 
פרטיים במהלך תקופת המחקר באחד מהכיסויים 

שהיו בבעלותם. 
מהמבוטחים  מ־70%  שלמעלה  נמצא  "עוד 
תובעים  לא  יתר  ביטוח  של  במצב  שנמצאים 
להם  יש  בהן  הביטוח  חברות  כל  את  בפועל 
ביטוח. החזקה בביטוחים רבים המכסים את אותם 
על  הנראה,  ככל  מצביעה,  ביטוחיים  האירועים 
הכיסויים  לתכולת  בנוגע  ומודעות  הבנה  חוסר 

ולהחזר הצפוי".
שעורכת  מחקר  של  ביניים  מדו"ח  עולה  כך 
בימים אלה רשות התחרות שבראשות עו"ד מיכל 
ביטוחי  לשוק  מתייחס  הביניים  דו"ח  הלפרין.  
והוא  2012־2018,  השנים  בין  הפרטיים  הבריאות 
פורסם לציבור לשימוע ציבורי עליו אפשר להגיב 
עד ה־15 ביולי 2020. מחקר הרשות החל בעקבות 
פניות מרשות שוק ההון, אשר ביקשה לערוך מחקר 
נעשה  והוא  הבריאות,  ביטוחי  שוק  על  תחרותי 

בליווי שלה.

ערוץ מכירה עיקרי
ערוץ  הם  ביטוח  שסוכני  עוד,  עולה  מהדו"ח 
וכ־80%  פרט,  בביטוחי  העיקרי  המכירה 
מהמכירות נעשות באמצעותם. עם זאת, כמחצית 
ביטוח  חברת  של  מוצרים  בפועל  מכרו  מהם 
"בנוסף,  המחקר.  תקופת  במהלך  בלבד  אחת 
של  ביטוחים  שמכרו  מהסוכנים  כ־25%  אצל 
אחת  ביטוח  חברת  נמצאה  אחת,  מחברה  יותר 
מתוך  שלה  המכירות  שנתח  )חברה  דומיננטית 
משמעות  מ־90%(.  גדול  הסוכן  מכירות  כלל 
הדבר היא שכשני שליש מסוכני הביטוח עובדים 
ביטוח  חברת  עם  בלעדית(  כמעט  )או  בלעדית 
הביטוח  סוכני  את  המניעים  התמריצים  אחת. 
לפעול בבלעדיות עומדים במוקד המשך הבדיקה 

של הרשות בנושא", נכתב בדו"ח הביניים.
מעבר  בחסמי  מאופיין  שהתחום  נמצא,  עוד 
שווה  הביטוח  חברות  בין  העוברים  ואחוז  גבוהים, 

לכ־3% מהלקוחות בשוק בלבד.

דו"ח לא אובייקטיבי
נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
בתגובה:" הטענה העולה מהדו"ח שיש סיכוי סביר 
להניח שהוא לא אובייקטיבי בלשון המעטה, המדבר 
על כך ש־50% מהסוכנים עובדים עם חברה אחת 
למוקדנים,  ובניגוד  במציאות;  אחיזה  כל  לו  אין 
נדרשים  והמקצועיים  המורשים  הביטוח  סוכני 
להנחיות רגולציה מחמירות ביותר ומקיימים טרם 
ביצוע הביטוח סדרת בדיקות במסלקה הפנסיונית, 
מול  צרכים  בירור  מקיימים  ואף  הביטוח,  בהר 
של  ישירה  במכירה  מתקיים  לא  זה  כל  המבוטח. 
מוקדים בחברות הביטוח מה שמאשר את העובדה 
שביטוחים כפולים נמכרים לרוב באמצעות חברות 

הביטוח.
לא  רבים  שבכיסויים  לציין  כדאי  כן,  "כמו 
מתקיים המושג כפל ביטוח והמבוטח יוכל להיפרע 
בעת תביעה מול מספר חברות או מספר פוליסות, 
פיצוי  סיעודי,  נכות,  קשות,  מחלות  ביטוחי  כמו 
שבועי בתאונות ומוות, כך שלעיתים אין רע בכפל 
צרכים",  ובירור  נכון  למינון  כפוף  כמובן  ביטוח, 

אמר רוזנפלד.
מתמחה  הלשכה,  יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי  עו"ד 
על  מסתכלים  "כאשר  בריאות:  ביטוח  בתביעות 
להשוואה,  מדף'  'מוצר  בתור  הבריאות  פוליסות 

מפספסים את המהות. עולם הבריאות משתנה 
את  מדביקים  ביטוחיים  וכיסויים  יום,  מידי 

לקראת רפורמה בשיווק ביטוחי הבריאות?
80% מפוליסות הפרט בתחום זה נמכרות בידי סוכני ביטוח • רשות התחרות: "תופעה נרחבת 

של כפל ביטוח בשוק ביטוחי הבריאות" • נשיא הלשכה: "סביר שהדו"ח לא אובייקטיבי. 
הביטוחים הכפולים נמכרו ע"י המוקדנים של חברות הביטוח" < רונית מורגנשטרן

גרטי, בן אברהם והלפרין | צילומים: גיא קרן, תומר יעקובסון



סו"ב ישראל גרטי: ""הציבור 
בישראל צריך לדעת כי סוכני 

הביטוח פועלים עבורו על 
מנת להעניק לו את חבילת 
ביטוחי הבריאות הטובה 

ביותר עבורו"
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הפער הטכנולוגי על מנת לספק צורך, אם חלילה 
המאסדר  הוראות  על  נסתכל  אם  די  יתממש. 
המשתנות ביחס להגדרות 'מחלות קשות'; המבוטח 
עצמו מבטח את מצבו הרפואי ברגע נתון. איש אינו 
יודע מה מקנן בגופו של אדם וכיצד ישתנה מצבו 

הבריאותי בין אם עקב מחלה או תאונה. 
כיסויים  בהרחבת  צורך  יש  לעיתים  מכך,  "יתרה 
ביטוחיים למבוטחים אשר קיימת ברשותם פוליסת 
ביטול  מצדיק  לא  הרפואי,  מצבם  אך  בריאות, 
וחיתום רפואי מחודש, שעלול להיות יקר יותר או 
חלילה עם החרגות", מוסיף בן אברהם. "לכן, ראוי 
להתייחס בזהירות לאמירה כי 'כשליש מהמבוטחים 
של  ביטוח  בכפל  היו  פרטי  בביטוח  שמחזיקים 
ביטוחים פרטיים במהלך תקופת המחקר'. לא ברור 
המבוטח,  של  מצבו  היה  מה  בדקו  האם  מהמחקר 
האם הסיבה היא מורכבות חיתומית ומעורבות של 
של  הביטוח  את  שיפר  אשר  מקצועי  ביטוח  סוכן 
לשינוי  המבוטח  של  מודעת  הסכמה  תוך  המבוטח 
בדו"ח.  מענה  מצאתי  לא  לכך  הנוספת?  ולרכישה 
כך גם בנוגע לעודף ביטוח: הרי בעת קרות מקרה 
הביטוח, יקבל המבוטח פיצוי הן במחלות קשות והן 
בכיסוי לתאונות אישיות, על פי הפוליסות ברשותו 

והתנאים האמורים בהם. 
תגובת  במסגרת  יועלו  הללו  הנקודות  "כל 
הלשכה לרשות התחרות, ואין ספק כי זו הזדמנות 
להעלות  יחד עם הרשות, את המודעות לחשיבות 

של רכישה מושכלת של ביטוח כה חשוב ומהותי 
לציבור באמצעות אנשי מקצוע בעלי רישיון סוכן 

ביטוח", אומר בן אברהם.
כללי:  לביטוח  הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב 
"המחקר חשוב מאוד ומפרה, אין ספק כי הוא אף 
הביטוח  סוכני  של  וחשיבות  עוצמתם  את  מחזק 

כלפי ציבור המבוטחים בישראל. 
"הציבור בישראל צריך לדעת כי סוכני הביטוח 
חבילת  את  לו  להעניק  מנת  על  עבורו  פועלים 
מתן  תוך  עבורו,  ביותר  הטובה  הבריאות  ביטוחי 

יש  כאשר  וחומר,  קל  השונים,  לכיסויים  דגש 
לתוקף  נכנסה   2016 שנת  בתחילת  כי  לזכור 
שסוכן  חשוב  לכן  האחידה.  הבריאות  פוליסת 
הביטוחיים  הכיסויים  את  לתרגם  יידע  הביטוח, 
המתאימים ללקוחותיו; ואדגיש - כל לקוח מצריך 
אשר  בכיסויים  ביחוד  ומיוחדת,  עצמאית  בדיקה 
תלויים במצבו הבריאותי של המבוטח. אני מקווה 
שהמחקר, יעמיק את המודעות של הציבור לצורך 
אישית  מותאם  בריאות  ביטוח  כיסויי  ברכישת 

באמצעות סוכן ביטוח".

מקור: רשות התחרות

מוקד שירות 24/7 
מערך מכונאים, חשמלאי רכב הזמנת שירותי גרירה וחילוץ

וגוררים מקצועיים הזמין לכל קריאה

8 סניפים בפריסה ארצית, לביצוע 
עבודה איכותית לתיקון רכב אחרי תאונה

מחלקת שירות שתחסוך לכם זמן 
ותקל את ההתמודדות ביישוב בעיות

שירותי דרך וגרירה 

סיוע בתביעות צד ג' רשת מרכזי שירות 

עם מגוון שירותים מקיף לכם ולמבוטחים שלכם
אתם יכולים להיות בראש שקט שאתם בידיים טובות 

ברגע האמת, הכי טוב שגריר! ברגע האמת, הכי טוב שגריר! 

אתכם לאורך כל הדרך 073-2288822073-2288822 הקו הישיר לסוכנים



 כתב שירות חדש לקבלת ייעוץ רפואי אונליין,
מבלי לצאת מהבית, באמצעות שיחת וידאו / שיחה טלפונית מקוונת 

עם רופאים מומחים, לרבות רפואת משפחה וילדים.

חדש!
 שירותי
 רפואה
אונליין

כיסויים ייחודיים בביטוח הבריאות של איילון:

בחירה חופשית של רופא מנתח. 	

בדיקת Colonflag החדשנית, החוזה את הסיכוי   	
להימצאות סרטן במעי הגס, ללא צורך בבדיקה פולשנית!

כיסוי למחלות קשות, הכולל כיסוי לאירוע שכיח:   	
צנתור כלילי טיפולי. 

כיסוי רחב לתרופות בהתאמה אישית,   	
המתמלא בכל שנתיים )כולל סעיף 29 ג'(.
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השבוע ל השיקה  ביטוח  סוכני  שכת 
המכללה  של  שבועי  קורסים  מגזין 
עשרות  "במקום  וביטוח.  לפיננסים 
דיוורים והודעות SMS בשבוע על כל קורס או 
השתלמות, שגם כך קשה לעקוב אחריהם, החלטנו 
את  המכללה  ונמעני  הלשכה  חברי  עבור  לרכז 
מסביר  שבועי",  בסיס  על  אחד  במקום  המידע 
מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל ל"ביטוח ופיננסים".

מאמץ  נעשה  האחרון  בחודש  ארבל,  לדברי 
עילאי כדי לעמוד במועד פרסום המגזין הראשון 
שהצבנו לעצמנו - ב־15 ביוני: "הצלחנו בזכות 
כימים:  לילות  שעבדו  ואנשים  פעולה  שיתופי 
סמנכ"ל  של  בראשותו  השיווק  לאגף  תודה 
השיווק והמכירות - שי שמש, מנהלת התקשורת 
השיווקית - נעם גולן יחד עם מנהלת המכללה 
- דבי מורנו ובברכת הוועד המנהל של המכללה 
השדרוג  זה  פרידמן־וינרב.  חוה  סו"ב  בראשות 
לכל  מודה  ואני  הלשכה,  בתשתיות  הראשון 

העוסקים במלאכה".
נמענים,  אלף  לכ־15  שבוע  בכל  יופץ  המגזין 
בהם חברי הלשכה, אנשים בתעשיית הביטוח וכל 
הקורסים  יפורסמו  מגזין  בכל  המכללה.  נמעני 
שבוע;  מדי  יעודכנו  כשהם  וההשתלמויות, 
במגזין המקוון והמהודר יוכלו המעוניינים לעיין 

במגוון התכנים, על פרטיהם, ואף להירשם תוך 
דפדוף נוח ונגיש, היישר מתוך המגזין באמצעות 

לשונית דיגיטלית מיוחדת.

תוכנית עבודה חדשה
הרישיון  שלימודי  לאחר  כי  עוד,  מציין  ארבל 
 ,BDO לחברת  מהמכללה  הוצאו  ביטוח  לסוכן 
עוצבה  הקורונה,  ממגפת  ההתאוששות  ועם 
מקצועיים  ללימודים  חדשה  עבודה  תכנית 

והעשרות במכללה. 
וביטוח  לפיננסים  במכללה  העבודה  "תוכנית 
בהם  מפגשים  כ־400  הקרובה  בשנה  תכלול 
ישתתפו כ־1,200 סטודנטים. המפגשים יתקיימו 
בתל אביב ובשלוחות המכללה בחיפה, ירושלים 
אחרי  גם  שימשיך  באונליין,  וכן  שבע,  ובאר 

תקופת הקורונה", הוא מציין.
לדבריו, הקורסים וההשתלמויות יעסקו בנושאים 
התחום  עיקריות:  קטגוריות  בשתי  מגוונים 
שיווק,  בנושאי  והעשרה  הביטוח,  של  המקצועי 
מכירה, ארגון העסק ועוד. הבשורה לדבריו, שחלק 

גדול מההשתלמויות יהיו ללא עלות.
עוד מוסיף ארבל כי "כל הקורסים וההשתלמויות, 
בהתאם  יהיו  הדיגיטליים,  והן  הפרונטאליים  הן 
להנחיות תקנות החירום של הקורונה והתו הסגול 
שקיבלנו. מדובר בעיקר במרחק של 2 מטרים בין 
בכיתה.  איש  מ־50  יותר  ולא  לסטודנט,  סטודנט 

במכללה כיתות בגדלים שונים, וננהג בהתאם".

 לראשונה במכללה לפיננסים וביטוח: 
מגזין קורסים שבועי

במגזין המקוון יתפרסמו בכל שבוע תכני הקורסים וההשתלמויות המוצעים, וניתן יהיה להירשם 
בקלות ובמהירות היישר מתוך מתוך המגזין • מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל: "החלטנו לרכז עבור חברי 

הלשכה ונמעני המכללה את המידע במקום אחד, על בסיס שבועי" < רונית מורגנשטרן

מגזין הקורסים
המכללה לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

www.hamichlala-bf.org.il | 15.06.2020 | 1 'מהדורה מס

לצפייה במגזין הקורסים – לחצו כאן

מוטי ארבל. למטה מתוך מגזין המכללה ׀ צילום: גיא קרן

לצפייה במגזין הקורסים של המכללה 

לפיננסים וביטוח לחצו כאן

https://hamichlala-bf.org.il/catalog/
https://hamichlala-bf.org.il/
https://hamichlala-bf.org.il/catalog
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עדת השרים לענייני חקיקה אישרה בראשית ו
אופיר  ח"כ  של  חוק  הצעת  אחד  פה  השבוע 
על  הביטוח.  חוזה  חוק  לתיקון  )ליכוד(  כץ 
פי ההצעה יוארך מועד התיישנות תביעת ביטוח 

משלוש שנים לשבע שנים. 
כיום קובע חוק חוזה הביטוח, כי הגשת תביעות 
נגד חברות הביטוח אפשרית רק עד שלוש שנים 
מאז המקרה הביטוחי, כשתביעות המוגשות במועד 

מאוחר יותר נדחות בשל התיישנות.

תיקון השוואתי
להגיש  ניתן  האחרים  התחומים  שברוב  "מכיוון 
ובמקצת  המקרה,  אחרי  שנים  שבע  עד  תביעה 
התיקון  את  לעשות  ראוי  יותר,  אף  המקרים 
ההשוואתי הזה גם לאירועי ביטוח", נכתב בהסבר 
להצעת החוק. "סעיף תיקון שני הוא חובת יידוע 
תקופת  תום  על  ללקוחות  הביטוח  חברות  של 
לפני  חודשים  ושלושה  לפני,  שנה  ההתיישנות, 

תום המועד".
עוד נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק, כי חברות 
תביעות  של  ובמקרים  המצב  את  ניצלו  הביטוח 

שהתארך  התובעים,  עם  ומתן  במשא  פתחו  נגדן 
שנים,  שלוש  של  ההתיישנות  תקופת  לאחר  עד 
ובכך מנעו הגשת תביעות נגדן במצב הנוכחי. עוד 
נשללת  סיוע  לתבוע  "הזכאות  כץ:  ח"כ  לטענת 
ארוכות  שנים  שילמו  אשר  ונכים,  מקשישים 
והם  לתאגידי הביטוח, על אף שתביעתם צודקת 
נאלצים להתמודד עם חיים של מחסור. המציאות 
מלמדת כי אוכלוסיות אלו מתקשות באופן מיוחד 
יותר.  נפגעות  ולכן  ובמיצוין,  זכויותיהן  בבירור 
פגיעה  חלה  שבהם  במקרים  אפילו  ועוד,  זאת 

תפקודית ממשית בעקבות מחלה או תאונה אשר 
הצריכה שיקום ממושך, שהובילה לכך שרק לאחר 
הספירה  בתביעה,  לטפל  המבוטח  התפנה  שנים 
מתחילה מקרות אירוע התאונה ולא באים בחשבון 

שיקולים אחרים".

מזהירים מפני התייקרויות
ח"כ כץ זכה לתמיכה מצד שר האוצר ישראל כץ, 
מה שסייע לאישור ההצעה בוועדת השרים. הצעת 
במליאת  טרומית  בקריאה  להצבעה  תובא  החוק 

הכנסת ולאחר מכן לאישורה בוועדת הכספים. 
להתנגד  צפויות  הביטוח  חברות  כי  לציין,  יש 
להצעת החוק בטענה שהיא פותחת פתח לרמאויות 
את  לעומק  לבחון  הקושי  בשל  מבוטחים  מצד 
המקרה זמן רב כל כך ממועד האירוע. עוד טוענים 
חשש  קיים  כי  הביטוח  בחברות  בכירים  גורמים 
כשאז  התביעה,  הגשת  בכוונה  ישהו  שמבוטחים 
"היעדר  בגין  הנחות  להם  לבטל  יהיה  אפשר  אי 
מזהירים  גורמים  אותם  קודמת.  בשנה  תביעות" 
כי הארכת תקופת ההתיישנות תביא להתייקרות 

במחירי הפרמיות.

 אושרה ההצעה להאריך מועד התיישנות 
תביעות ביטוח על נכות/מחלה 

 על פי הצעת החוק של ח"כ אופיר כץ יוארך מועד ההתיישנות משלוש שנים לשבע שנים • חברות 
הביטוח צפויות להתנגד להצעה בטענה שהיא פותחת פתח לרמאויות מצד מבוטחים < רונית מורגנשטרן
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ההזדמנות שלך למכור ביטוח 
רכב דיגיטלי מתקדם

לא נסעת - לא שילמת*

*ההצטרפות ל"הפניקס DRIVE" כרוכה בתשלום עבור חבילת בסיס הכוללת כיסוי לנזק שלא בעת נהיגה ובכפוף לתנאי הפוליסה

ביטוח מקיף דינאמי:
משלמים לפי כמות הק"מ שנוסעים*

הוספת נהג מזדמן בלחיצת כפתור בכל זמן ומכל מקום באמצעות האפליקציה

חיסכון משמעותי בהוצאות התפעול על ידי פעולות עצמאיות של המבוטח

VIP ביטוח מקיף וחובה בתכנית אחת הכוללת את כל הכיסויים והרחבות

DRIVE הפניקס

לצפייה באירוע ההשקה <לקבלת מידע והצטרפות <

https://insurance.fnx.co.il/lp/drive-now
https://vimeo.com/426739912
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ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר ה
משה ברקת, פרסם היום טיוטת הוראות 
אשר מגבילה את שיעור ההוצאות אותם 
נסיעות  בביטוח  לגבות  החולים  קופת  רשאית 

לחו"ל, במטרה להוזיל את עלויות הביטוח.
קופות החולים בישראל משמשות כיום כבעלות 
לחו"ל,  נסיעות  ביטוח  שיווק  לצורך  פוליסה 
כיום  לטוס  בוחרים  המדינה  מאזרחי  כ־20% 
באמצעות הביטוח של קופות החולים אשר מהווה 
ובניהם  המדינה,  אזרחי  לכל  נגיש  ביטוחי  אפיק 

מבוטחים מבוגרים ובעלי עבר רפואי.
עמילות  דמי  החולים  קופות  גובות  כיום 
בשיעורים גבוהים מהמבוטחים )30%( על הוצאות, 
שנחתמו  הביטוח  חברות  מול  להסכמים  בהתאם 

בשנת 2010. 

ההוצאות יוגבלו
נדרש  לפוג  עומדים  שההסכמים  זאת  לאור 
הממונה על שוק ההון לבחון את הסוגיה ולקבוע 
לאפשר  בכדי  זה.  בביטוח  ההוצאות  שיעור  את 

הוזלת פרמיות בביטוח נסיעות לחו"ל, תוך מכירת 
פוליסות באמצעות קופות החולים החליט הממונה 
לאפשר לבעל פוליסה שהוא קופות חולים גבייה 
של הוצאות שהוצאו בפועל, וזאת עד לגובה של 

5% מהפרמיה. 
לקופות  יאפשר  כאמור  הוצאות  החזר  מחד, 
שהיא  מבלי  הפוליסה  שיווק  המשך  את  החולים 
תידרש לממן את ההוצאות מתקציב סל הבריאות, 
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  בחוק  נאסר  אשר  דבר 
ומאידך יאפשר הוזלת הפרמיה לאחר קיום הליך 

מכרזי.
יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  מסר  בתגובה 
 14 סעיף  מפתיע.  הטיוטה  "תוכן  הלשכה: 
מפורשות  מדבר  המוצע  התיקון  נשוא  לתקנות 
עמילות  דמי  תשלם  לא  ביטוח  שחברת  כך  על 
בעד תיווך לעניין ביטוח בריאות קבוצתי אלא 
לסוכן ביטוח. והנה כעת מבקשת רשות שוק ההון 
יאפשר  אשר  חולים  לקופות  מיוחד  דין  לייצר 
להם לקבל החזר הוצאות עד 5% מהפרמיה ורק 
כי מדובר על הטבה  להם, שכן הרשות מחדדת 

רק למי שהינו מוגדר כקופת חולים. 
"תמוה כיצד חרף החשיבות הרבה אשר קיימת 
בכלל  המבוטחים  ציבור  מול  הביטוח  לסוכן 
ביחס  הביטוח  מסוכן  הניתן  המוסף  ולערך 
לציבור הטסים לחו"ל, מבקשת הרשות להוציא 
הגורם  הינו  שהסוכן  העובדה  זה.  מיוחד  תיקון 
הפעיל אשר מתרגם את 'שפת הביטוח' לצרכים 
האישיים של המבוטח ואשר מתאים ללקוחותיו 
ביותר  המתאימה  הביטוחית  ההגנה  חליפת  את 
צריכה  דווקא  הטיסה,  טרם  שלהם,  לצרכים 
מתבקשת  למסקנה  הרשות  את  להוביל  היתה 
סוכני  על  הוטלו  בדומה למגבלות אשר  אחרת, 

הנסיעות. 
למול  זכותה  את  למצות  תפעל  "הלשכה 
הרשות במסגרת הליכי השימוע בעניין על מנת 
לשמור על טובת הציבור, אשר משתוקק לחזור 
ושקט  ידיעה  מתוך  פרי  הדיוטי  את  ולהרגיש 
לכיסוי  לו  שדאג  ביטוח  סוכן  לו  יש  כי  נפשי 
הביטוחי המתאים ביותר ואשר יהיה בשבילו אם 

חלילה יתרחש מקרה ביטוח".

של ה הווירטואלי  השנתי  לכנס  הרשמה 
ביוני.  ב־16  נפתחה    MDRTה־ ארגון 

האירוע יתקיים בין ה־3־7 באוגוסט.
ישראל   MDRT הנהלת חבר  בועז בראל,  סו"ב 
בלשכת  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  וחבר   )MCC(
סוכני ביטוח מסביר כי הכנס הווירטואלי ישמור 

על מבנהו המסורתי ויתבסס על שני רבדים:
 Main( המרכזית  הבמה  הרצאות   .1
מעוררות  אינסנטיב  הרצאות   -  )Platform
השראה, במסגרתן חולקים בכירי העולם העסקי 
את  בפרט  העולמי  הביטוח  הענף  ובכירי  בכלל 
תפיסת  ואת  חייהם  ניסיון  הצלחתם,  סודות 
לאתגרים  מיוחד  ודגש  לב  שימת  תוך  עולמם 
החדשה  המציאות  בפנינו  המציבה  העצומים 

בתקופת הקורונה.
 -  Focus Session, Special Session .2 
אלו הן הרצאות וסדנאות מקצועיות המעניקות 
מתוכניות  החל  וממוקד  רב  מקצועי  ידע 
וכלה  פיננסיים  במוצרים  עובר  פנסיוניות, 

התכנים  ליבת  כי  לומר  חשוב  הגנות.  במוצרי 
לתכנים  מאוד  דומה  הגלובליים  המקצועיים 
את  להרחיב  ניתן  ובאמצעותם  הישראליים 
השוק  מגמות  את  ולהבין  המקצועית  היריעה 
הן ברמת הרגולציה  הן ברמת המוצר,  הגלובלי 
חלוציות  חדשניות,  שיווק  במתודיקות  והן 

ועדכניות.
שיבוא  מרכזי  מוטיב  כי  בראל  מוסיף  כן,  כמו 
קונספציות  "אימוץ  הנו  בכנס  ביטוי  לידי 
את  להניע  כיצד  מגוונות  ומקצועיות  שיווקיות 
המעבר הבין שלבי של הלקוח ממצב של לקוח 
 )Assured( למבוטח   ,)Prospect( פוטנציאלי 
שהינו בעל מוצרים בודדים ובעל רמת נאמנות 
סופי  ללקוח  תהליך  של  בסופו  ומשם  רופפת, 
יהבו  כל  את  להפקיד  בוחר  הוא  בו   )Client(
זה  בשלב  אצלך.  והביטוחי  הפיננסי  הפנסיוני, 
ורמת  לפרימה  ניתן  בלתי  הלקוח  עם  הקשר 

הנאמנות אליך היא מוחלטת".
שנטווה,  היחסים  "מארג  כי  מציין  בראל 
בכנסים  השנים  ורבת  השוטפת  בהשתתפות 
עם  הזה,  הווירטואלי  הכנס  לרבות  השנתיים 
קשר  הוא  העולמי,   MDRTה־ ובכירי  חברי 
האישי  להיבט  ומעבר  ביותר,  חשוב  סימביוזי 
הדדיות  להתייעצויות  שוטף  בסיס  משמש  הוא 

ועדכונים שוטפים בענף".

הממונה על שוק ההון פועל להוזלת ביטוח 
נסיעות לחו"ל באמצעות קופת חולים

יאפשר להן החזר הוצאות • הלשכה: "החלטה מפתיעה; היה צריך להגביל את 
הקופות בדומה לסוכני הנסיעות. נפעל לשנותה" < רונית מורגנשטרן

נפתחה ההרשמה לכנס השנתי הוירטואלי 
MDRT הראשון מסוגו של

< רונית מורגנשטרן

בועז בראל ׀ צילום: גיא קרן
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מינויים חדשים במגדל 
< רונית מורגנשטרן 

מגדל מודיעה על מינויה של עו"ד קרן ז'ורנו-

פילוסוף לתפקיד קצינת הציות של הגופים 

המוסדיים בקבוצה. קצין ציות הוא מנהל 

בארגון שתפקידו לפקח על הציות של הארגון 

ועובדיו להוראות החוק והרשויות החלות על 

הארגון. תפקיד זה יצטרף לתפקידה הקיים 

של פילוסוף במערך הייעוץ המשפטי, כמי 

שמופקדת על הייעוץ המשפטי בנושאי 

ממשל תאגידי ומטה. פילוסוף 

תשמש בשני התפקידים 

בכפיפות לעו"ד אילנה 

בר, היועצת המשפטית 

והממונה על האכיפה 

בקבוצה.

בר, היועצת המשפטית 

הראשית של קבוצת מגדל 

והממונה על האכיפה בקבוצה, 

אמרה: "אנו מברכים את קרן ז'ורנו פילוסוף על 

מינוייה לקצינת הציות של הגופים המוסדיים, 

לצד תפקידה הקיים במערך הייעוץ המשפטי. 

קרן אשת מקצוע מהמעלה הראשונה, עורכת 

דין מוערכת, מנוסה ומקצועית, ולאורך כל 

תקופת העסקתה במגדל היא מלאה את מכלול 

התפקידים המגוונים שהוטלו עליה על הצד 

הטוב ביותר ועל כן היה זה אך טבעי ומתבקש 

להחליט על קידומה המקצועי. בטוחני כי קרן 

תעמוד בהצלחה בכל האתגרים המקצועיים 

בתפקידה החדש".  

תאונות אישיות
הסוכנים הצעירים בלשכה זכו לקבל השבוע 

טיפים מעולים, מיועמ"ש הלשכה עו"ד עדי בן 

אברהם ומיו"ר הוועדה לסוכנים צעירים סו"ב 

לילך מיטרני, על הפוליסה החדשה לתאונות 

אישיות.

ההתמקצעות התמידית הינה אחת המשימות 

העיקריות שעוסקת בהן הנהגת הלשכה. 

סנונית ראשונה להמשך ההתמקצעות של 

סוכני ביטוח צעירים מתוך הבנה שצריכים 

להמשיך ללמוד ולהתמקצע כדי לתת 

ערך ראוי ואיכותי ללקוחות, תוך שמירה 

על הוראות החוק.  בסדנה שנערכה בזום 

השתתפו נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, 

יו"ר ועדת אלמנטר סו"ב ישראל גרטי, יו"ר 

ועדת צעירים סו"ב לילך מיטרני, מנהלת 

הפיתוח בלשכה קרן מלאך והיועמ"ש עו"ד 

עדי בן אברהם.

דגנית ישראל טוב 
מונתה למנהלת המחלקה 

לפיתוח עסקי בשירביט
דגנית ישראל טוב מונתה למנהלת המחלקה 
לפיתוח עסקי בשירביט חברה לביטוח. היא 
מחליפה בתפקיד את מיכל בירנבוים אשר 

הביעה את רצונה לפרוש מתפקידה זה.
דגנית שימשה עד לאחרונה מנהלת מחוז 

מרכז בהכשרה, ולפני כן סגנית מנהלת מחוז 
דרום במנורה וראש צוות אלמנטרי במחוז דן 

של הראל.

צביקה ליבושור מנכ"ל שירביט הוסיף: "דגנית 

מביאה עמה ניסיון רב בביטוחי פרט ועסקים 

ובפיתוח עסקי עם סוכני ביטוח ואין לי ספק 

כי היא תסייע לנו להצעיד את החברה אל 

המשך שיגשוג והצלחה בימים לא פשוטים 

אלה העוברים על ענף הביטוח. אני מאחל 

לדגנית הצלחה במילוי תפקידה החדש. 

בהזדמנות זו אני רוצה להודות למיכל על 

תרומתה לחברה ומאחל לה הצלחה רבה 

בהמשך דרכה".

כלל ביטוח בקמפיין 
חדש לביטוח דירה 

אונליין באמצעות סוכנים
כלל ביטוח ופיננסים יוצאת בקמפיין פרסומי 

חדש בכיכובם של החתול שמיל, אותו 

מגלם השחקן והבמאי נתן דטנר, והזמר 

איתי לוי. השניים מככבים יחד ומקדמים 

שירות לביטוח דירה אונליין - שירות חדשני 

המאפשר ללקוח לרכוש 

ביטוח דירה בתהליך 

דיגיטלי קצר הכולל 

מספר שאלות בנוגע 

לנכס ותכולתו, וקבלת 

הצעת מחיר אטרקטיבית 

לביטוח מבנה ותכולה, 

ביטוח תכולה וביטוח מבנה 

למשכנתה.

ההצעה ניתנת בלחיצת 

כפתור, ללא צורך 

בסקרי שיערוך, בהתאם 

למיגון הקיים ובתעריפים 

אטרקטיביים במיוחד של עד 

33% הנחה במחיר הביטוח.

מכלל נמסר, כי החברה פיתחה עבור סוכני 

הביטוח שלה קישור ייעודי, באמצעותו 

ניתן לשלב את שם ולוגו הסוכנות ולהפיצו 

ללקוחותיהם, גם באמצעות הנייד, וכך 

לצרפם לפוליסת ביטוח דירה, באופן מהיר 

וקל.

מפגש זום

קרן ז'ורנו־פילוסוף,

עלית כספי

דגנית ישראל

לפייסבוק >>

היכן שלא תנפשו
אנחנו איתכם בדרכים! 

https://www.facebook.com/drachim.co.il/


המובילים עדיין פה
והדירה כבר מבוטחת

בהתאם לתנאי הפוליסה המלאים וכפוף להליכי ההצטרפות והחיתום המקובלים בחברה | כלל חברה לביטוח בע"מ

לקבלת לינק ממותג פנו עוד היום למסלול הירוק או שלחו מייל

*3710dirotyarok@clal-ins.co.il

לצפייה בסרטון הפרסומת לחצו כאן <<

ממשק דיגיטלי ייחודי בהתאמה אישית, עם לינק ייעודי בו נשלב את שם ולוגו הסוכנות שלכם
אותו תוכלו להפיץ ללקוחות ולצרף אותם לביטוח באופן מהיר ופשוט, גם באמצעות הנייד.

    מבנה ותכולה  מבנה למשכנתה  תכולה

ביטוח דירה אונליין
2 דקות והלקוחות שלכם מבוטחים

הנחהעד % 33

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Did4WLesS2Dk%26feature%3Dyoutu.be
https://bit.ly/3fzOWET
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"תשאירו טיפ" 
יועצי לשכת סוכני ביטוח עם טיפים חשובים לסוכנים וללקוחותיהם • כתבה שלישית בסדרה 
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הטיפ שלי

ניהול נכון
בנזקי  ישראל, מתמחה  מוריה  ימית  עו"ד 

גוף

הביטוח  סוכני  אתם 
בקו  למעשה  עומדים 
הראשון של מתן מענה 
ונגרם  שנפגע  ללקוח 
כאשר  גוף.  נזק  לו 
נפצע  שלכם  הלקוח 
שמצבו  או  בתאונה, 
לרוב  הדרדר,  הרפואי 
אליכם  יפנה  הוא 
ראשונים על מנת לברר האם יש לו, זכאות 

לפיצוי כלשהו מחברות הביטוח. 
הקשר של סוכן הביטוח עם הלקוח הוא קשר 
ארוכות,  שנים  שנמשך  טווח,  ארוך  רציף, 
מדובר במערכת יחסים שמבוססת על אמון 
שסוכן  הידע  על  מסתמך  למעשה  והלקוח 
וכמובן על הניסיון. לכן  לו  הביטוח מעניק 

אני ממליצה:
והמידע  המקיף  השירות  את  לתת   .1
המקצועי ביותר - בכל הנוגע לתביעות נזקי 
גוף, הלקוח יבקש לברר עמכם איזה פיצוי 
ואם  לו  שנגרם  הנזק  בגין  לקבל  יכול  הוא 
הוא יכול לקבל – מה הוא צריך לעשות כדי 

להשיג את הפיצוי הזה.
2. לנסות ולממש עבורו את הפוליסות שבהן 
ביטחתם אותו, המימוש של הפוליסות לא 
תמיד נעשה בקלות וחברות הביטוח לרוב 

מערימות קשיים במעמד זה.
בתאונה  שמדובר  ככל   - משפטי  יעוץ   .3
את  לממש  האפשרות  את  לכם  יש  קלה 
לרשותכם.  העומדים  באמצעים  הפוליסה 
אולם, אני מציעה לברר ולשאול את הלקוח 
האם הוא עדיין סובל מכאבים? האם נותרה 
לאחת  התשובה  אם  בתנועה?  מגבלה  לו 
משאלות אלו היא כן, אזי התביעה מצריכה 
יעוץ משפטי על מנת שלא נסגור את התיק 

בסכום נמוך ממה שמגיע לו.

שיתופי פעולה
סו"ב גבי נקבלי, מומחה בביטוחי בריאות 
ומנהל שותף  זהב"  "אופק  וסיעוד, מנכ"ל 

בחב' "עולם הבריאות"

1. תעדו והחתימו את הלקוחות על כל שינוי 
מחליט  הלקוח  כאשר  ובעיקר  החלטה,  או 
לדוגמה,  כך  המלצתכם.  את  מקבל  שאינו 
פוליסה,  להחליף  ללקוח  הצעתם  אם 
לשנות, לשדרג או להוסיף כיסוי והוא בחר 
והקפידו לתת  כן, תעדו זאת  שלא לעשות 

מהמסמך.  עותק  לו 
לא  הוא  היום,  בבוא 
שמעולם  לטעון  יוכל 
את  לו  הצעתם  לא 

הכיסוי.
סיעוד  ביטוח   .2
הכרחית  הגנה  הינו 
זו  בתקופה  ונדרשת. 
הביטוח  חברות  בה 
עוד  משווקות  אינן 
ביטוחי  של  ערכם  פרטיים,  סיעוד  ביטוחי 
סיעוד בפרמיה קבועה הצוברים ערכי סילוק 
לא יסולא בפז. ודאו שמבוטחים המחזיקים 
חשיבותם  את  מבינים  כאלה  בביטוחים 
מתפתים  ולא  אותם  משמרים  ערכם,  ואת 

לבטלם בטיעונים שונים. 
יכול  לא  מקצוע  איש  ואף  אדם  אף   .3
התחומים.  בכל  ולהתמחות  הכל  לדעת 
צרו שיתופי פעולה והיעזרו באנשי מקצוע 
וגופים המתמחים בתחומים שאינם תחומי 
ניהול  הליבה של פעילותכם. כך לדוגמה, 
להיות  עלול  וסיעוד  בריאות  תביעות 
היעזרו  ומיומנות.  ידע  ודורש  מורכב 
שיעניק  באופן  בכך  המתמחים  בגופים 
בצורה  למצות  לו  יסייע  ללקוח,  ערך 
הטובה ביותר את זכויותיו ויחזק מאד את 

ערככם ומעמדכם בעיניו.
שאתם  ביותר  והטובה  החשובה  ההשקעה 
הרחיבו  בעצמכם.  היא  לעשות  יכולים 
להיות  הקפידו  שלכם,  הידע  את  והעמיקו 
והצטרפו  ובחידושים  בשינויים  מעודכנים 

לקורסים מקצועיים וקורסי העשרה.

"סיפור הקמה"
העברת מסרים  ומאמן  יועץ  נחשון,  אודי 

ומכירות

אוהבים  לקוחות   .1
הקמה":  "סיפורי 
אוהבים  מאוד  הם 
הקמתם  איך  לדעת 
איך  או  העסק  את 
לסוכני  הפכתם 
מומלץ  לכן,  ביטוח. 
שעוסק  אחד  שלכל 
"סיפור  יהיה  בתחום 
הסיפור  כזה.  הקמה" 
עוזר לכם להפגין את 
יוזמה  )מקצועיות,  שלכם  האופי  תכונות 
ללקוחות  יותר  וטוב  מהר  ולהתחבר  וכו'( 

פוטנציאליים וקיימים.

2. לבנות אמון: תחשבו על ההבדל בין שני 
אתה  לי,  "תאמין  הבאים:  המכירה  משפטי 
מקבל את המחיר הכי טוב; או "אני עושה 
את  לך  להשיג  כדי  גדול  הכי  המאמץ  את 
התנאים הכי טובים, אבל אני תמיד מציע לך 
לבדוק אותי". ההבדל הוא שבראשון אתם 
מבקשים אמון במחיר, ובשני מבקשים אמון 
בכם, כסוכנים מקצועיים. לכן, זכרו שאמון 

נבנה רק בין אנשים והתנהלו בהתאם.
כיום  טוב:  משירות  יותר  היא  אכפתיות   .3
כולם מתאמצים לתת שירות טוב. גם חברה 
עובדים  שמפעילה מוקד שירות עם מאות 
שירות  חוויית  הלקוח  אצל  ליצור  מסוגלת 
על  רק  להסתמך  אפשר  אי  לכן,  טובה. 
ביטוח  סוכני  של  היתרון  השירות.  איכות 
להפגין  ביכולתם  הוא  אחרים  גורמים  על 
אתה  כמה  אכפת  לא  "ללקוח  אכפתיות. 
זה  לך".  אכפת  כמה  יודע  שהוא  עד  יודע, 
משפט מוכר שכל סוכן חייב ליישם. תגלו 
להרגיש  להם  ותנו  בלקוחות  אמיתי  עניין 

שבאמת אכפת לכם.

מעלים את האנרגיה
ומאמנת  פעילה  סו"ב  "לזוז",  לוז,  דורית 

עסקית

בימים אלה, כשאנחנו 
בים  מיטלטלים 
הסוער,  הקורונה 
שני,  גל  לפני  אולי 
מאוד   מאתגר  זה 
להיות בעשייה, ליזום. 
מאיתנו  רבים  לכן 
במתן  מסתפקים 
בשימור  או  שירות 
לא  אבל  הקיים, 
מכירה  או  נוספים  ללקוחות  פנייה  יוזמים 

של מוצרים נוספים.
את  להעלות  לנו  לסייע  שיכולים  הדברים 

האנרגיה בימים אלה:
רק  לא  זו  שביטוח  לעצמנו,  להזכיר   .1
סייענו  שמכרנו  פוליסה  בכל  "פרנסה"; 
לאנשים לשמור טוב יותר על איכות החיים 
שלהם, או על רמת החיים שלהם, על השקט 
הנפשי שלהם, ואז קל יותר לקום מהכיסא 

ולעשות מעשה.
2. יש דבר אחד שפועל כמו קסם על רמת 
האנרגיה שלנו; לדבר הזה קוראים מוזיקה. 
למה  פלייליסט?  יהיה  לגלגל"צ  שרק  למה 
שלכם לא יהיה פלייליסט שכולל רק שירים 

שעושים לכם חשק לרקוד? 
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תוכן שיווקי 

 מהדורה חדשה ומעודכנת לספרו של 
יעקב קיהל "ביטוח חבויות בישראל"

הספר כולל חומר מקצועי ולימודי על הסוגיות בביטוח חבויות מנקודת הראות של המבטח 
הישראלי, צרכניו וסוכניו, בהתבסס על הפסיקה, החוק והפרקטיקה בישראל

ביטוח ה לספר  ומעודכנת  מחודשת  וצאה 
חבויות בישראל של יעקב קיהל יוצאת 
לאור בימים אלה. הספר, כדברי המחבר, 
נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות, 

על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה. 
מ־450  יותר  כולל  פוליסה,  בהוצאת  הספר, 
עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, 
הספר  נושאי  להצגת  עדכניים  ונתונים  נהלים 
סוכני  לחתמים,  מיועד  הספר  הקורא.  ולתועלת 

ביטוח, פרקליטים ומבוטחים.
קיהל הוא מומחה בעל מוניטין בביטוח אלמנטרי 
וניסיון של יותר מ־30 שנה בענף. בין היתר, כיהן 
כמנהל מחלקת הפוליסות ומנהל מחלקת הדרכה 
במגדל, כמשנה למנכ"ל ומנהל האגף לביטוח כללי 
בכלל ביטוח וכסמנכ"ל וחתם ראשי בהפניקס. הוא 
בעל עבר אקדמי והרצה במכללה של איגוד חברות 
הביטוח בתחום האלמנטרי. למעשה, שורשי הספר 
"ביטוח חבויות בישראל" נטועים בהרצאות אותן 
הספר  כולל  החדשה  במתכונתו  באיגוד.  העביר 

סייבר  כאיומי  מודרניים  חבות  נושאי 
ותחבורה ירוקה.

הסבוכים  מן  הם  חבויות  ביטוחי 
הביטוח.  שבענפי  והמרתקים 
בדומה לשאר הביטוחים, נועדו גם 
ביטוחי החבויות להסיר מהמבוטח 
- בעל רכוש, קבלן, איש מקצוע, 

הכספי  הנטל  את   - ואחרים  יצרן 
הרובץ עליו בעטיו של אירוע מבוטח. 

המוטלת  כספית  חובה  בשיפוי  דן  הספר 
על המבוטח מכוח דין לפצות אדם או 
הגדרה  אחר שניזוק באשמתו.  גוף 
זאת ראוי לה שתובן מתוך ההקשר 
החברתי והתרבותי בו היא מצויה 
ובתוך גבולות הגזרה הללו נערך 

הספר.
קיהל  הסביר  הספר  של  בהקדמה 
את המניע ליצירת המהדורה החדשה: 
"שינויים שחלו במושגי היריבות הנזיקית, 
בגיבושן של עוולות 'מודרניות', בתחומי עיסוקם 
של חתמי ביטוחי החבויות ובמגוון מוצרי הביטוח". 
ידע  בסיס  "מחייבים  אלו  שינויים  קיהל,  פי  על 
תקוותי  כולם.  הקוראים  לשירות  וכתוב  עדכני 
היא שהספר יוסיף להיות לעזר לכל החוקר ברזיו 

וביסודותיו של ביטוח החבויות, גם להבא". 
רבים מנושאי הספר הם מהאקטואליים והחדשים 
בענף הביטוח. מתוך כך, גם המערכת המשפטית 

נדרשת להם לא אחת בשנים האחרונות.  לם
צו

המ
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הספר "ביטוח חבויות 
בישראל". למעלה: יעקב 

קיהל, מחבר הספר 

זרקור לסוכנים

“סוכן ביטוח היה, נמצא ותמיד יהיה”
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

שם: סו”ב ועו”ד ישראל אליוביץ, בעלי סוכנות 
חי ביטוחים בבני ברק

תפקיד בלשכה: אב בית הדין
מצב משפחתי: נשוי עם ילדים

ותק במקצוע: 40 שנה
התמחות: אלמנטרי, חיים, בריאות ופיננסים

השכלה: בוגר סמינר למורה בכיר ותואר ראשון 
במשפטים; עו”ד ובעל רישיון סוכן ביטוח

מוטו בחיים: “איך חצי כוס תהיה תמיד מלאה? 
החיים,  את  אוהב  יותר”;  קטנה  כוס  לוקחים 

איכפתניק ונהנה לעזור לאחרים.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

עם  יהיה;  ותמיד  נמצא  היה,  ביטוח  “סוכן 
למציאות  עצמו  את  להתאים  חייב  הוא  זאת 
במקום  הוא  היום  השירות  בשוק.  המשתנה 
הראשון ויש לגייס לטובתו את הדיגיטציה – 
הסוכן חייב להיות נגיש ללקוחותיו 24 שעות, 
כשהמשרד  חמש  או  ארבע  עד  משמונה  ולא 
נסגר. כל סוכן חייב שיהיה לו אתר כמו שיש 
לקנות  יוכל  הציבור  שבו  הביטוח,  לחברות 
ביטוח בצורה דיגיטלית ולאפשר לו גם יצירת 
של  לטלפון  הסוכן  של  חזרה  טלפוני,  קשר 

הדיגיטציה  את  לנצל   – הלקוח 
לטובת הרחבת השיווק. מי שלא 

יעשה את זה לא ישרוד”.
איך הלשכה יכולה לסייע לקידום 

מעמדו של סוכן הביטוח?
הסוכן  בין  נמצאת  “הלשכה 
לחברת הביטוח; לאור המכירות 
הביטוח,  חברות  של  הישירות 
בעמוד  לפרסם  לדעתי  יש 
הראשון של העיתון את החברות 
כדי  סוכנים  עם  רק  שעובדות 

לעודד אותן.
“להמשיך בקמפיינים כמו שהיו 
ולפמפם  רחוק  הלא  בעבר 
לציבור כל הזמן שסוכן הביטוח 
לצדך כל הזמן. אם אין כסף לזה, 

אני מאמין שכל חבר לשכה יסכים לשלם כמה 
מאות שקלים לטובת קמפיינים כאלה שיועלו 
כל הזמן מול הפרסומים של חברות הביטוח 

הישירות והלא־ישירות.
דיגיטלית  מחלקה  בלשכה  להקים  “צריך 
שתתן לסוכנים כלים זולים באמצעות מכרזים 

הביטוח  חברות  ושיתוף 
עבור  כלים  אותם  במימון 

הסוכן”.
יש לך בימים אלה  אלו עצות 

לסוכני הביטוח?
של  בעידן  נמצאים  “אנחנו 
משבר  עקב  כלכלי  שיתוק 
הנגיף העולמי; לכן סוכן צריך 
משרדו  את  מחדש  לארגן 
 – כלכלית  חשיבה  מתוך 
הפקידה  אם  לבדוק  למשל, 
את  מכסה  מחזיק  שאתה 

ההוצאה של העסקתה.
צריך  העסק  ארגון  “לאחר 
של  מחדש  ארגון  לעשות 
הדיגיטציה  את  אמץ  הראש; 
המשבר;  בתקופת  להתרגל  התחלת  אליה 
תאמין בעצמך, שמור על קשר עם הלקוחות, 
תהיה  לשלומם;  ותשאל  טלפון  אליהם  תרים 
לפנות  בשלוש  גם  שעה,  בכול  אליהם  נגיש 
‘מקס’  כמו  בחברות  תחליף  אין  לזה  בוקר; 

ודומיהן”.

 אליוביץ | צילום: 
באדיבות המצולם
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יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

על ש חתם  כץ,  ישראל  האוצר  ר 
מניעת  שתכליתה  שעה  הוראת 
של  הביטוחיים  בכיסויים  פגיעה 
ציבור החוסכים שהוצאו לחל"ת או שצומצם היקף 

העסקתם.
בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ולנוכח המצב 
הייחודי במשק, קידמו שר האוצר והממונה על שוק 
ההון, ד"ר משה ברקת, תיקון תקנות שיאריכו את 
חודשים  ל־12  האוטומטי  הזמני  הריסק  תקופת 
הביטוח,  ובקופות  החדשות  הפנסיה  בקרנות 
התקנות  חלו  לא  עליהן  הביטוח  בקופות  לרבות 
שהיקף  עובדים  כי  נקבע  בנוסף,  מלכתחילה. 
העסקתם נפגע, ושכרם פחת בשיעור של לפחות 
יהיו זכאים לשמר את הכיסוי הביטוחי על   ,20%

מלוא השכר, לתקופה של עד 12 חודשים.
זו  שעה  הוראת  כי  נמסר  ההון  שוק  מרשות 
הכיסויים  על  לשמור  עובדים  לאותם  תאפשר 
הביטוחיים שלהם גם בתקופה בה הם לא מועסקים 

או עובדים בחלקיות משרה.

"מטרת הוראת השעה עליה חתמתי הינה לשמור 
בשל  עבודתם השתנו  העובדים שתנאי  ציבור  על 
לו  שמאפשר  ובאופן  הקורנה  משבר  השלכות 
הטווח  ארוך  בחיסכון  הביטוחי  הרובד  על  לשמור 
שלו. אמשיך לפעול על מנת למזער את השפעות 
המצב הנוכחי על ציבור העובדים", אמר שר האוצר. 
הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת: "החיסכון 
הפנסיוני הינו החיסכון החשוב ביותר של העובדים, 

נדבך  מהווים  בו  הכלולים  הביטוחיים  והכיסויים 
משמעותי בו. הוראת השעה דואגת לכך שכיסויים 
אלה לא ייפגעו בתקופה זו של אי וודאות כלכלית. 
מדובר בצעד נוסף אותו התחייבנו לקדם בתכנית 

אותה הצגנו בתחילת משבר הקורונה".
פז:  אייל  סו"ב  בלשכה,  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר 
הרשות  היענות  את  מברכת  הפנסיונית  "הוועדה 
ההשלכות  על  הצביעה  הוועדה  הלשכה.  לבקשות 
של המשבר לגבי המצב התעסוקתי של השכירים. 
בנוסף, עובדים ששכרם הוקטן, היה חשש כי החזרת 
רפואי  חיתום  גם  ידרוש  מחדש  והגדלתו  שכרם 
חדש. אי לכך, פעולת רשות שוק ההון נותנת מענה 
לוואי  בתוצרי  לטפל  הפנסיונית  הוועדה  לבקשת 
אלה של המשבר. יש לציין, כי מספר חברות פרסמו 
המנהלים,  בביטוח  זמני  לריסק  שייכנסו  מקרים 
הכיסוי  בעלות  לשאת  יצטרכו  לא  המבוטחים  אך 
הביטוח  חברות  האם  לראות  נותר  כעת  הביטוחי. 
ימשיכו להעניק הטבה זאת גם לשכירים שנאלצים 

להמשיך להיות במצב חל"ת".

הוראת שעה: תקופת הריסק הזמני תוארך לשנה
מטרת המהלך למנוע פגיעה בקרנות הפנסיה וקופות הביטוח של עובדים שהוצאו לחל"ת < רונית מורגנשטרן
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https://bit.ly/2WIo0ex


להרשמה - לחצו כאן

מרצה: איריס מורדוך

כל אדם יכול לבחור בסוג ביטוח הבריאות בו הוא מעוניין - 
האם הוא יודע לממש את זכויותיו?

כאן נכנס לתפקידו סוכן הביטוח, לעזור בעת צרה

מועדים: 21.06.20 | 22.06.20 | 24.06.20
שעה: 12:00-11:00

על תביעות וזכויות בתחום הבריאות

תביעות
בריאות

תביעות
סיעוד

תביעות
מחלות קשות

השתלמות
און ליין

מחיר עבור חברי לשכה - 197 ₪ + מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה עד 18.06

₪

ההשתלמות מתקיימת באפליקציית                 – לינק לנרשמים ישלח בהמשך
 מותנית לקבוצה של מינימום 30 נרשמים

https://bit.ly/3dZ27Po
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 שילוב בין דורי: רק כך תשמרו 
על ענף הביטוח

עם ניסיון עשיר בהכשרת סוכנים ולאחר הבנת הבעיות בעולם הביטוח, החליטו שני סוכנים להתחיל 
בפיילוט של שילוב בין דור הסוכנים הוותיק לדור הצעיר • התוצאות מבטיחות < סו"ב תדהר סאטובי

שעשיתי ל לאחר  כעשור,  פני 
בענף  הראשונים  צעדיי  את 
יציב  והקמתי משרד  הביטוח 
החלטה  קיבלתי  לדרך,  שותפים  עם 
כי לא די בכך שנייצר מכירת ונגדיל 
הכנסה אלא חשוב שנשמור על הענף 
ותיקים  סוכנים  עליו  ששמרו  כשם 

אשר בנו אותו בעשר אצבעות.
אותי  שהניעה  המרכזית  ההחלטה 
 – סוכנים  יותר  שיהיו  שככל  הייתה 
האתגרים  עם  להתמודד  נוכל  אנו  כך 
היצרנים  מול  בפנינו  העומדים 
אנו   - נתמעט  אם  ואילו  והרגולטור, 

נאבד את כוחנו.
שלם  עשור  של  ניסיון  בעל  הנני 
בהכשרת סוכנים. כל סוכן שהגיע אלי 

זכה לליווי החל משלב ההתמחות  בתחילת דרכו 
בבניית  עזרה  כדי  תוך  סוכן  רישיון  לקבלת  ועד 
פגישה  הכולל  מקצועי  ליווי  ויציב,  חזק  עסק 
הביטוחי  התיק  ניתוח  שלו,  הלקוח  עם  ראשונית 
צוות  ידי  על  לו  שמוענקים  צרכים  והתאמת 

המשרד בצד התפעולי.
ושותפי  בריאות  ועדת  חבר  לנצט,  חגי  סו"ב 
לדרך, ערך את ההדרכה בתחום הבריאות ואף יצר 
את טבלאות ההשוואה המקיפה בבריאות. תחילה 
לאותם סוכנים, ולאחר מכן לכלל סוכני הלשכה 
בעוד אני נותן מענה בצד הפנסיוני והכללי. וכך 
חדשים  ביטוח  סוכני  הכשרנו  מעשור  למעלה 

שהתפתחו והתרחבו בענף הביטוח.

תיק הולך ודועך
לקבל  התחלנו  האחרונות  השנים  בשלוש 
בעשור  נמצאים  אשר  ותיקים  מסוכנים  פניות 
השישי והשביעי לחייהם, אנשי מכירות מהשורה 
לדאבונם,  גדול.  לקוחות  תיק  עם  הראשונה 
הרגולציה והדיגיטציה השאירו למעשה את העסק 
הולך  שלהם  הביטוחי  התיק  וכך  מאחור  שלהם 

ודועך.
בכדי  הידע  להעשרת  הייתה  אלינו  פנייתם 
לקבל כלים להתמודדות בעולם הביטוח המשתנה 
בעיקר  הייתה  שלנו  העזרה  מטורפת.  במהירות 
והר-הביטוח,  מסלקה  עורכים  כיצד  בהדרכה 
מהם כללי הרגולציה ומהם מוצרי המדף הטובים 
ביותר אצל כל יצרן, וכן כיצד משגרים מסמכים 

לחתימה.

חבים  אנו  לו  זה  הינו  מאחור  שנותר  הזה  הדור 
תודתנו.

                  
שתי בעיות

וככה בתהליך הליווי של שני הקצוות נתקלתי 
הדור  הינה  הראשונה  עיקריות:  בעיות  בשתי 
דיגיטליים  רהוטים,  חכמים,  חבר'ה   - הצעיר 
כאשר  חדשים  לקוחות  גיוס  בבעיית  שנתקלו 
פנו  מהם  רבים  במכירות.  דל  ניסיון  לרשותם 
לחברות לקניית לידים, חברות שרובן היו באיכות 

נמוכה.
חלק מהסוכנים הללו אף נעזר ביועצים מומחים 
בניסיון להבין כיצד בונים תיק ביטוחי אך חלק 
בקידום  עסקו   - היועצים  מאותם  מבוטל  לא 
העסק שלהם יותר מאשר העסק של סוכן הביטוח, 
אך כאשר היועצים אינם אנשי ביטוח - תהליך 
העסק  בחיזוק  תוצאות  הניב  לא  הארוך  הייעוץ 
וכך חלק לא מבוטל מהכנסתם הלך  הסוכן.  של 

לאיבוד בניסיון לייצר תהליך עבודה תקין.
הקבוצה השנייה היא קבוצת הסוכנים הוותיקים 
מסלקות  לעריכת  פנייה  ללא  במקומם  שקפאו 
משום  לקוחותיהם,  של  הביטוח  תיק  ובדיקת 
שהאמינו שהלקוח הרץ עימם שנים יפנה אליהם 
ואין צורך לפנות אליו ולערוך בדיקה מחודשת. 
סוכני  נותרו  ראשונית  בדיקה  לאחר  כי  ברור 
המומים משום שנוכחו לדעת  הוותיקים  הביטוח 
ברשותם.  לא  כלל  הביטוח  מוצרי  מרבית  כי 
החכמים מבניהם היטיבו להבין כי אם לא יפעלו 
ולכן  וייעלם  ילך  בידם  אשר  המעט  גם   - כעת 

החשדנות  ממסך  להרפות  עליהם 
ולעשות צעד קדימה המלווה בגיבוש 
המהווה  מסודר  משפטי  עבודה  חוזה 
וכן הסכם  בין הצדדים  הוגנת  חלוקה 
המוגדרת  תפקידים  וחלוקת  סודיות 

מראש.
נולד   - הצדדים  שני  של  מהצורך 
הסוכן  לבין  הסוכן הצעיר  בין  החיבור 

הוותיק אך הדרך לא הייתה קלה.

חיבור מדהים
וכך יצאנו עם פיילוט ראשוני לדרך. 
הצעיר  הסוכן  מדהים.  היה  החיבור 
מקיפה  ותוכנית  השוואה  טבלת  ערך 
איחודם  וביצע  קופות  ללקוח, נייד 
כולל  וחיים  בריאות  פוליסות  ושידרג 
הקמת תזכורות לחידושים בביטוח כללי ופגישה 
המכירה  את  וביצע  יצא  הוותיק  הסוכן  שנתית, 
הצעיר  שהסוכן  בזמן  להערכה  ראוי  בכישרון 
היחס  והענקת  המכירה  רזי  את  ולומד  מתלווה 
שיחה  תסריט  בשום  לומדים  שלא  דבר  האישי, 
וגישה  חיים  ניסיון  על  ומבוסס  הרצאה,  ובשום 

נכונה.
אותה קבוצה קטנה קיבלה גם תמיכה תפעולית 
בארגון מערכת ניהול משרד, ניהול מאגרי מידע, 
והגשת  דיגיטלי  תיק  ניתוח  טפסים,  מערכת 
מהשיתוף,  נשכרים  יצאו  הצדדים  שני  תביעות. 

החשדנות נעלמה וההכנסה עלתה.
צורך  יש  כי  להחלטה  אותי  הביא  הפרויקט 
להגדיל את המיזם ברמה הארצית ולחזק את הענף, 
לייצר דור המשך הנתמך בדור הוותיק, מפני שרק 
יחדיו נוכל להתמודד עם היצרנים, עם הרגולטור, 
עם חברות האשראי או עם כל גוף החושב שישנם 
ברשותו את הכלים להחליף אותנו, כאשר למעשה 

אין להם. 
הלשכה  ליו"ר  פניתי  האחרונים  בשבועות 
את  לאשר  ידיים,  לשלב  על־מנת  המנהל  ולוועד 
תוכנית הסדנאות שערכנו אנו - הצוות המקצועי 
של אנשי ביטוח בכל התחומים עם לווי משפטי, 
שכאשר  משום  הענף,  את  להציל  בכדי  זאת  וכל 
לגמרי  הוא  והפתרון  לנו  יוכלו  מאוחדים לא  אנו 

בתוכנו.

הכותב הוא חבר ועדת פיננסים בלשכה ומרצה 
לשוק ההון
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ממשיכים את החל"ת ביוזמת 
המעסיק? 

מחובת ההודעה לביטוח לאומי ועד מצב של פיטורים בתום תקופת החופשה: כל מה שאתם 
צריכים לדעת בנושא הארכת תקופת החל"ת על ידי המעסיק < רו"ח אורנה צח־גלרט

היא ח )חל"ת(  תשלום  ללא  ופשה 
תקופה שבה יש הפסקה )השעייה( 
של חוזה העבודה ללא ניתוק של 

יחסי העבודה. 
שהופסקה  עובד  לקבל  יכול  אבטלה  דמי 
גיל  כמו  שבחוק,  בתנאים  עמד  עבודתו, 
תושבות   ,)67 על  יעלה  לא  הגיל  )למשל, 
ותקופת אכשרה כשכיר )למעט בעל שליטה 
ומוכן  עבודה  דורש  והוא  מעטים(,  בחברות 
לקבל כל עבודה שלשכת התעסוקה תציע 

לו.
יחסי  ניתוק  מהווה  אינו  משרה  צמצום 
)כמו  העבודה  יחסי  של  השעייה  או  עבודה 
בחל"ת( והעובד אינו דורש עבודה, ולפיכך 
דמי  בתשלום  מזכה  אינו  משרה  צמצום 

אבטלה.
בעבר  פרסם  לאומי  לביטוח  המוסד 
הוראות לתשלום דמי אבטלה בחל"ת כפוי, 
אולם בתקנות החירום של משבר הקורונה 
לתנאים  מעבר  כי  ספק,  הסר  למען  נקבע, 
העובד  אבטלה,  לדמי  זכאות  של  הרגילים 
הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק 
לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות )כולל 
לשכר  זכאי  אינו  והעובד  וחגים(,  שבתות 

בתקופת החל"ת. 
כלומר, עבודה אצל המעסיק שהוציא את העובד 
רציפות  את  מפסיקה  קצר,  לזמן  אפילו  לחל"ת, 
הימים. עובד שחזר לעבודה לפני שחלפו 30 ימי 
החל"ת וקיבל דמי אבטלה, יתבקש להחזיר אותם. 
אם העובד חזר לעבודה והמעסיק הוציא אותו שוב 
לחל"ת, עליו להיות בחל"ת הנוסף במשך 30 ימים 

רצופים לפחות.

שנת הזכאות
הימים  מספר  את  קובע  הלאומי  הביטוח  חוק 
אבטלה  דמי  בהם  לקבל  זכאי  שהמובטל  המירבי 
במשך שנת הזכאות שלו: לפי גיל המובטל, מספר 
התלויים בו )תלויים הם למשל ילדים עד גיל 18( 

ותקופת האכשרה שצבר. 
המובטל  של  האבטלה(  )שנת  הזכאות  שנת 
מתחילה בתחילת החודש שבו הוא נרשם לראשונה 
חודשים.   12 במשך  ונמשכת  התעסוקה  בלשכת 
להתייצב  יכול  המובטל  הזאת  התקופה  במשך 
בלשכת התעסוקה ולדרוש עבודה עד שמסתיימים 
ימי האבטלה שלו, בלי להגיש תביעה חדשה לדמי 

אבטלה. 
מספר ימי האבטלה הכולל של המובטל מתפרס 
שנת  )בתוך  חודשים  כמה  פני  על  כלל  בדרך 
הזכאות(, כאשר בכל חודש יש מספר ימי אבטלה 
בלשכת  להתייצב/להירשם  ניתן  שבהם  מירבי 
התעסוקה )ללא ימי שבת(. לדוגמה, מספר הימים 
המרבי בחודש מרץ 2020 היה 27 )31 ימים פחות 
4 ימי שבת( ובחודשים אפריל עד יוני 2020 מספר 
לאומי  לביטוח  )המוסד   26 הוא  המרבי  הימים 
משלם  לא  אך  חגים,  על  גם  אבטלה  דמי  משלם 

על ימי שבת(. 
מובטל שהתחיל את שנת האבטלה שלו בחודש 
ינואר 2020, יסיים את שנת הזכאות שלו בחודש 
דצמבר 2020 ולכן אם חזר לעבוד והוצא לחל"ת 
תביעה  מגיש  אינו  הוא   ,2020 מרץ  בחודש  כפוי 

חדשה לדמי אבטלה כי הוא מובטל ממשיך.
כפוי  לחל"ת  לראשונה  שהוצא  מובטל  גם  כך 
שוב  והוצא  לעבודה  הוחזר   ,2020 מרץ  בחודש 
מובטל  הוא  מהעבודה,  פוטר  או  כפוי  לחל"ת 

ממשיך ואינו מגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה.

ולמוסד  התעסוקה  ללשכת  הודעה  חובת 
לביטוח לאומי על השינוי במצב העובד

במרץ  שלו  הזכאות  שנת  את  שהתחיל  מובטל 
כבר  שלו  הזכאות  שנת  את  סיים  למשל,   ,2019
והוצא  לעבודה  חזר  אם   .2020 פברואר  בחודש 
משבר  בשל   2020 מרץ  בחודש  כפוי  לחל"ת 
הקורונה, הוא נחשב מובטל חוזר. היה עליו להגיש 
תביעה חדשה לדמי אבטלה וזכאותו לדמי אבטלה 

נבחנה מחדש לפי כל הכללים.
תקופת אכשרה רגילה ומקוצרת

מי  הקורונה,  משבר  של  החירום  תקנות  לפי 
שפוטר או הוצא לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה 
זכאי   ,30.4.2020 ועד   1.3.2020 מיום  החל 
לתקופת אכשרה מקוצרת לאחר צבירת 6 חודשי 
למחצית  וזכאי  עבודה,  חודשי   12 במקום  עבודה 

ימי האבטלה. 
החל מיוני 2020 מובטל זכאי לנצל את ימי 

אבטלה רק לפי זכאותו האישית
בקרוב  בתקשורת,  הפרסומים  לפי 
יפורסם תיקון חוק שלפיו ימי הסגר המלא 

shutterstock :התקנות לשעת חירום האריכו למרבית המובטלים החדשים את תקופת הזכאות  | צילום
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חדשות | בשידור חי

החוק,  יתוקן  אכן  אם  אבטלה.  לימי  ייחשבו  לא 
מובטלים רבים שסיימו את זכאותם לדמי אבטלה 
גם  אבטלה  דמי  לקבל  ימשיכו   ,31.5.2020 ביום 
האבטלה  ימי  למניין  כלומר,   .2020 יוני  בחודש 
שמגיע לכל מובטל לפי זכאותו האישית, יוסיפו 

את ימי הסגר.
דוגמה: עובד בן 45 הוצא לחל"ת כפוי לראשונה 
באמצע מרץ 2020 ולא חזר לעבוד. שנת הזכאות 
צבר  הוא   .2021 פברואר  בחודש  מסתיימת  שלו 
עבודה  חודשי   12 של  מלאה  אכשרה  תקופת 
לפחות, ולכן מגיעים לו 175 ימי אבטלה. מובטל 
זה ימשיך לקבל דמי אבטלה גם לאחר 31.5.2020, 

עד שמסתיימים לו כל ימי האבטלה.
ועל  הימים  מספר  על  מידע  מקבל  מובטל  כל 
בביטוח  שלו  האישי  באתר  האבטלה  תקופת 

הלאומי. 
לפי  אבטלה  ימי  למספר  דוגמאות  להלן 
משבר  בשל  חדשים  למובטלים  החוק 

הקורונה:
למובטל חדש בן 24: 

)בחצי  אבטלה  ימי   50 יקבל  תלויים   2 עד   •
תקופת אכשרה יקבל 25 ימי אבטלה(.

אבטלה  ימי   138 יקבל  ומעלה  תלויים   3 עם   •
)בחצי תקופת אכשרה יקבל 69 ימי אבטלה(.

למובטל חדש בן 30: 
)בחצי  אבטלה  ימי   100 יקבל  תלויים   2 עד   •

תקופת אכשרה יקבל 50 ימי אבטלה(.
אבטלה  ימי   138 יקבל  ומעלה  תלויים   3 עם   •

)בחצי תקופת אכשרה יקבל 69 ימי אבטלה(.
למובטל חדש בן 35 ומעלה: 

)בחצי  אבטלה  ימי   138 יקבל  תלויים   2 עד   •
תקופת אכשרה יקבל 69 ימי אבטלה(.

יקבל   45 גיל  מעל  או  ומעלה  תלויים   3 עם   •
)בחצי תקופת אכשרה יקבל 87  175 ימי אבטלה 

ימי אבטלה(.
פיטורי עובד לאחר חל"ת כפוי 

שבעדה  התקופה  או  המוקדמת  ההודעה  תקופת 
מוקדמת  הודעה  מתן  אי  בשל  הפיצוי  שולם 

שוללים זכאות לדמי אבטלה.

לאומי  לביטוח  המוסד  מעסיקים,  ריבוי  כשיש 
אבטלה  לדמי  הזכאות  את  ישלול  לא  כי  מסר 
ינכה את  אחד, אלא  העובד שפוטר ממעסיק  של 
העובד  האבטלה.  מדמי  המוקדמת  ההודעה  סכום 

אמור להעביר למוסד לביטוח לאומי את האישור 
מהמעסיק על סכום ההודעה המוקדמת.

ואין בו  כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד 
כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים 
או להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי 
כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל 

פעולה המסתמכת על המידע האמור.

הכותבת היא בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ, 
הלאומי  הביטוח  בתחומי  ולהכשרה  לייצוג 
למעסיקים וליחידים, ולמתן פתרונות לפי חוק 

הביטוח הלאומי

בן אסאייג | צילום: מנורה 

מעל 800 סוכנים השתתפו במהדורת 
חדשות דיגיטלית של מנורה מבטחים

המהדורה עסקה בנושאי ביטוח ופנסיה, ולצד ראיון עם מנכ"ל החברה 
שודר במהדורה גם פאנל עם בכירי מנורה מבטחים, נחשפו מוצרים חדשים 

והוצגה התחזית העסקית לשנה הקרובה < רונית מורגנשטרן

מעלה מ־800 סוכני מנורה מבטחים השתתפו ל
במהדורת חדשות דיגיטלית שהתקיימה ביום 
עסקה  המהדורה  חי.  בשידור  השבוע  שלישי 
בנושאי ביטוח ופנסיה והמשתתפים בה נהנו מפאנל של  
מנהלים בכירים בחברה, ומהנחייתו של הקומיקאי גורי 

אלפי.  
אסאייג,  בן  יהודה  פתח  הדיגיטלית  המהדורה  את 
אחד  על  אחד  בראיון  ביטוח,  מבטחים  מנורה  מנכ"ל 
השוטפת  פעילותם  על  לסוכנים  והודה  אלפי  גורי  עם 
בתקופת הקורונה המאתגרת. בנוסף, סקר בן אסאייג את 
הסוגיות והאתגרים אשר יעמדו הן בפני החברה והן בפני 
הסוכנים בעתיד הקרוב, לנוכח השינויים שקורים בעולם.

מוצרים חדשים
במסגרת המהדורה נחשפו הסוכנים למוצרים החדשים 

שהשיקה החברה והם לקחו חלק פעיל בפאנל בשידור 
בתחומי  ושירותים  חידושים  בנושאים:  שעסק  חי, 
ביטוחי  ובתחומי  החיים  ביטוחי  בתחומי  הפנסיה, 
משנה  קרמר,  אורית  בפאנל:  המשתתפים  הבריאות. 
יעקב,  איתי  בריאות;  ביטוח  תחום  ומנהלת  למנכ"ל 
ויואב  ופיתוח;  מוצרים  אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה 

הורוביץ, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים. 
בנוסף, יוסי סודרי, סמנכ"ל ומנהל תחום ביטוח פרט 
ועסקי מחוזות במנורה מבטחים, הציג בפינת דעה את 

  .Miley מגוון היתרונות של ביטוח הרכב החדש
מכירות  אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  רוקח,  עמוס 
סוכנים, הציג בפני הסוכנים את התחזית לשנה הקרובה, 

תוך ציון חשיבותם העצומה לקבוצת מנורה מבטחים.
יקרי  פרסים  נושאת  הגרלה  נערכה  המהדורה  בתום 

ערך.

צמצום משרה אינו מהווה ניתוק או השעייה של יחסי העבודה, 
כמו בחל"ת, ולכן אינו מזכה בתשלום דמי אבטלה
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על חודו של פסיק קטן אחד
האם הוצאות טיפול פונדקאות בחו"ל יכוסו בנספח טיפולים מיוחדים בפוליסת בריאות? 

ואיך הסתמכות על מצג מנהלת משרד הסוכן תשפיע על כך < עו”ד עדי בן אברהם

מספר ב לפני  פסק  העליון  המשפט  ית 
חודשים כי הסדר הפונדקאות הקיים על 
מתחולתו  והמחריג  בישראל,  הדין  פי 
זוג מאותו מין, פוגע באופן  ובני  יחידנים  גברים 
בלתי מידתי בזכויות החוקתיות לשיוויון ולהורות, 

והורה לתקן את האפליה תוך 12 חודשים. 
פוליסת  פי  על  על תביעה  לדבר  השבוע אבקש 
מבוטחים.  לשני  ביטוח  חברת  שהפיקה  בריאות 
הוצאות  עקב  לשיפוי  דרישה  הגישו  המבוטחים 
שתי  ידי  על  רפואיים  טיפולים  לצורך  שהוצאו 
והסתיימה  בחו"ל  שהתבצעה  פונדקאיות  אמהות 
בלידת בן ובת לתובעים שהם בני זוג מאותו מין. 

העלות הכספית הנתבעת - 400 אלף שקל.
המבוטחים  פעלו  הדין,  מגבלות  לאור  כאמור, 

לבצע הליך פונדקאות בחו"ל. 
בית המשפט מדגיש כי לא המצב המשפטי עומד 

למבחן, אלא פרשנות חוק חוזה הביטוח.
יודגש, כי במסגרת כתב התביעה טענו המבוטחים 
כי הם רכשו את הפוליסה על בסיס הסתמכות על 
חברת  של  שלוחה  שהיא  הביטוח,  סוכנות  דברי 

הביטוח לפיה הפוליסה מכסה עלות פונדקאות.
השתלות  "ביטוח  הוא  המחלוקת  נשוא  הנספח 
בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל". מקרה 
הביטוח הינו מצבו הרפואי של המבוטח המחייב 
טיפול  או  בחו"ל,  או  בישראל  השתלה  ביצוע 
רפואי מיוחד בחו"ל. עולה השאלה האם הכיסוי 
"מצבו  או:  בחו"ל"  מיוחד  רפואי  ל"טיפול  ניתן 
הרפואי של המבוטח המחייב טיפול רפואי מיוחד 

בחו"ל?".

מניעה חוקית
הפרשנות  את  לקבל  יש  כי  טענו  המבוטחים 
ולחילופין אף אם דרוש "מצב רפואי"  הראשונה, 
הרי שהם חסרי יכולת להביא ילדים ולכן מתקיים 

בהם המצב הרפואי. 
רפואי  טיפול  הוא  "טיפול"  המבוטחים  לטענת 
שאינו זמין ופתוח על ידי שירותי הרפואה בארץ, 
וכאמור בארץ קיימת מניעה חוקית. חברת הביטוח 
יש  וכי  החוקית  במניעה  להתחשב  אין  כי  השיבה 
להתייחס למצב הרפואי וטיבו הרפואי של הטיפול 
עוד  בארץ.  הקיים  לזה  בהשוואה  בחו"ל  הנדרש 
הוסיפה החברה כי פוליסת הבריאות נועדה לבטח 
שיפוי להוצאות טיפול רפואי מתחייב ממצב רפואי 
הוצאות לאחרים,  ולא לשפות  של המבוטח עצמו, 

על מנת להתגבר על כשלים משפטיים חוקיים. 
כי  קובע  ומנומק,  ארוך  דין  בית המשפט, בפסק 

הפוליסה  של  הפרשנות  להדחות.  התביעה  דין 
לפיה מקרה הביטוח הינו מצב רפואי של המבוטח 
המחייב טיפול רפואי מיוחד בחו"ל, הינו פרשנות 
סבירה יותר והמבוטחים לא עמדו בדרישות הסף 
בארץ  חוקית  מניעה  מפאת  פונדקאות,  לטיפולי 
אשר לא תואמת לתנאי הפוליסה. חשוב להדגיש 
של  הפרשנות  את  שלל  לא  המשפט  בית  כי 
מקרה  של  ההגדרה  לעניין  כי  וקבע  המבוטחים 
שונים  מתווים  לשני  להתייחס  היה  ניתן  הביטוח 
להקל  מנת  על  הוסף  שהפסיק  ויתכן  במהותם, 
סבירות  את  שולל  אינו  מיקומו  אך  הקריאה,  על 

הפרשנות של חברת הביטוח.

יותר מפרשנות אחת
התביעה  דחיית  חרף  כי  מציין  המשפט  בית 
כסבירה  הביטוח  חברת  של  הפרשנות  וקבלת 
קיומה  שעצם  מתרשם  שהוא  הרי  למקרה,  יותר 
שהוביל  גורם  היוותה  אחת  מפרשנות  יותר  של 
הפוליסה  בניסוח  יתר  וזהירות  המשפטי,  להליך 
היה מונע את ניהול התביעה. משכך, חרף דחיית 
התביעה, מחייב בית המשפט את חברת הביטוח 
של  המשפטיות  ההוצאות  של  בחלקן  לשאת 

המבוטחים. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 

הדין  בפסק  לחלק  אתייחס  היועמ"ש:  דבר 
הרלוונטי לסוכן הביטוח. על פי טענה שהועלתה 
מצג  למבוטחים  יצרה  הביטוח  סוכנת   - לדיון 
לשם  שהוצאו  להוצאות  שיפוי  מקנה  שהפוליסה 
אף  והיא  בחו"ל  ופונדקאות  רחמית  חוץ  הפרייה 
הנושא.  את  ווידאה  הביטוח  חברת  מול  בדקה 
התברר  הביטוח"  "סוכנת  של  שבעדותה  אלא 
מדובר  אלא  ביטוח  סוכנת  על  מדובר  אין  כי 
במנהלת המשרד, אשר הכחישה מצידה את טענת 
המבוטחים והבהירה מפורשות כי היא לא הייתה 
מעורבת ברכישת הפוליסה והיעוץ נעשה על ידי 

סוכן הביטוח בלבד.  
סוכן הביטוח העיד כי המבוטחים הגיעו אליו על 
מנת שהוא יעשה להם "סדר בביטוחים". כאמור, 
המבוטחים  גרסת  את  מקבל  לא  המשפט  בית 
ואף  המשרד,  ומנהלת  הביטוח  סוכן  עמדת  למול 
מעלה תהיות מדוע בפגישה עם הסוכן לא הועלו 
איך  גם  כמו  הפונדקאות,  להליך  ביחס  השאלות 
לא  שקל  אלף   400 של  להוצאה  שנדרש  מבוטח 
הביטוח  חברת  של  אישורה  את  מראש  מבקש 

למהלך ומסירת אסמכתה לכיסוי.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח רן
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 
 ל 052-386-6630 או לשלוח מייל:

Guy@zilb-ins.com נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

בסוכנות ביטוח בירושלים מחפשים איש מכירות 
לביטוח חיים/בריאות ,מתאים  לסטאז'ר   )לביצוע 

סטאז'( או סוכן ביטוח מתחיל. מתאים לאנשים שגרים 
בירושלים והסביבה או במרכז הארץ תנאים מצוינים 

למתאימים טל. לקשר- 052-8196304 )נטלי(

למשרד ביטוח ותיק ברחובות דרוש/דרושה סוכן/נת 
ביטוח בעל/ת רשיון פנסיוני וותק של לפחות 5 שנים 

עם ניסיון מוכח במכירות לעבודה כשכיר /פרילנס 
בניהול /תפעול ומכירות תנאים מצויינים למתאים/ה 

לפרטים איציק 0542240454-

סוכנים בעלי רישיון פנסיוני? הסוכנות הטכנולוגית 
הגדולה בישראל מציעה לכם שיתוף פעולה ייחודי. 

אם אתם חרוצים, רציניים, שאפתניים שרוצים 
לכבוש את כל הפסגות בעולם הביטוח, לנו יש את 

הפתרון האידיאלי עבורכם לגיוס לקוחות בכמויות 
לא מוגבלות. מסלולים שונים לשיתופי פעולה החל 

מקבלת הפניות ועד מעטפת כללית הכוללת משרדים, 
שירותי מזכירות, שירותי הפקה, שירות תיאום פגישות, 

שירותי תביעות, והשתתפות במבצעים חלומיים. כדי 
להיות חלק מנבחרת חלומות מנצחת נשמח אם תצרו 

אתנו קשר לתיאום פגישת היכרות. יש לנו עשרות 
אתרים לגיוס לקוחות עם מערכות תמיכה טכנולוגיות 
לטיוב ומיקוד הפניות. להלן דוגמאות ממספר אתרים 

https://insurance-box.co.il/ https:// מובילים
family -trust.co.il/ https://homes-ins.co.il/ המשרה 

מיועדת לנשים וגברים כאחד. שם החברה: מרכז 
 המומחים לביטוח ופיננסים ליצירת קשר:

arie@myexperts.co.il טלפון נייד: 050-5212457
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
 .054-4612140

לסוכנות המתמחה בתחום הסיכונים, דרושים בעלי 
רשיון לסוכן/ת ביטוח פנסיוני מאזור המרכז/רחובות 
לעבודה משרדית/בשטח סגירת עיסקאות דיגיטלית 
ע"י חתימה מרחוק ו/או פגישה בשטח עם מבוטחים 

שעברו תהליך של בדיקה וברור ומעוניינים להתקדם 
לסגירה - לפרטים: 054-7000072, כל הקודם זוכה! 

“אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם 
סוכן/סוכנת/סוכנות ביטוח, לביטוח חיים ופנסיוני. 

לתאום פגישה ופרטים נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

אנו מחפשים עובדת/עובד למשרה מלאה כרפרנטית 
לביטוח רכב. כמובן עדיף עם נסיון ,אבל אם לא, אנו 

נלמד אותו/ה את המקצוע. התפקיד כולל :עריכת 
ביטוח רכב בחברות ביטוח שונות, שרות לקוחות כולל 

דוברי רוסית, שיחות מול חברות ביטוח ולקוחות , 
עבודה במחשב ,עמידה ביעדים,דיוק ואחראיות רבה. 

התפקיד דורש:יכולת שימוש במחשב ואינטרנט, 
מיומנות מסוימת בחישובים מתמטיים ,יכולת 

שיווקית, יתרון לדוברי רוסית נטלי: 0528196304 
nfaynerman@gmail.com

1. דרושים חתמות/חתמים באלמנטארי בחיפה משרה 
מלאה תנאים מעולים 2. דרוש/ה מנהל/ת מכירות 
שטח סוכנים בחיפה והצפון כולל רכב ובונוסים 3. 

דרוש/ה מנהלי תיקים בענף הפנסיוני בעלי רישיונות 
shay@klauzner.co.il :קו"ח

שכירות משנה
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
.054-4612140

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד - אופציונלי יש לפנות 
לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 0505240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש- להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים -החל מ-990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל-ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי- 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה 

כולל 2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, 
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 
 03־9591333 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
- מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 

לכניסה מיידית עד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 
לפרטים ארז לוי 0547966694  039520400

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
 Guy@zilb-ins.com 052-386-6630 או לשלוח מייל

מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 

Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

סוכנות לביטוח בחיפה בעלת תשתית ויכולות 
מעוניינת  לצרף סוכן פעיל בכל תחומים תמיר 

tamirm1@017.net.il  0505580688

רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי, תנאים 
מעולים, שי- 052-8033305

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 
חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 
mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(? מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  
gmail.com@0555037

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 
)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה 

עם קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 
 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער משפחת דרורי על 
פטירתו של חבר הלשכה 

חיים דרורי ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

נערכים לגל השני: צרפת בוחנת 
הנהגת כיסוי ביטוחי למגפות 

לסקטור העסקי

ללא א פועלים  בצרפת  העסקים  רוב  כי  הוא  הקורונה  ממגפת  הלקחים  חד 
ביטוח מפני נזקי מגפה, דבר שהסב להם הפסדים גדולים.

פיזי,  מנזק  שנגרמים  הפסדים  מכסות  בצרפת  לעסקים  שיש  הביטוח  פוליסות 
כשריפות או רעידות אדמה. כעת, יוזמה של ה־FFA, הארגון הייצוגי של סקטור 

הביטוח בצרפת, תביא לפתרון ביטוחי שיכסה נזקי מגפות בעתיד.
מבטחים ומבטחי משנה פרטיים יעמידו כיסוי ביטוחי לנזקי מגפות עד תקרה של 
2 מיליארד אירו לסקטור העסקי. נזקים מעבר לתקרה הזו יכוסו על ידי מבטחת 

.CCR המשנה הממשלתית
החברות  לכל  שיש  השרפות  ביטוחי  בחוזי  תשולב  למבוטחים  החדשה  הערבות 
הצרפתיות. גם הערבות תשולב בביטוחים מפני שיבושים עסקיים, אשר יש ל־50% 
מהחברות בצרפת. המימון של הביטוח יגיע מפרמיה שמשולמת על ידי החברות 

שיבקשו לכלול כיסוי ביטוחי זה.
הצרפתי  האוצר  שר  בראשות  שהוקמה,  עבודה  קבוצת  ידי  על  נבחנת  ההצעה 
להבטיח  המטרה  ביטוח.  וארגוני  עסקיים  לוביסטיים  פרלמנט,  חברי  וכוללת 
שהשותפות הזו תענה על ההתמודדות עם נזקי הגל השני של קורונה הצפוי בחורף.

פרמיות ביטוחי נסיעות 
יזנקו ל־100 דולר ליום

פרמיות של ביטוחי נסיעות צפויות לזנק לשיעורים ה
גבוהים במיוחד. רשת CNN מסרה הערכת מבטחים 
 100 לפחות  לשלם  יאלץ  בקרוז,  להפליג  שירצה  שמי 
דולר ליום כפרמיה עבור ההפלגה, זאת כתוצאה ממגפת 

הקורונה.
ספקות  הביע  בארה”ב  ידועה  נסיעות  סוכנות  בעל 
לגבי נהירה לקרוזים, כאשר יתחדשו ההפלגות בארה”ב, 
באירופה ובמזרח התיכון. כאשר נופש בקרוז יידרש לשלם 
דולר להפלגה של כשבועיים,   1,500 ביטוח של  פרמיית 

הדבר ירתיע את ציבור הנופשים.
ליום  דולר   100 של  ביטוח  פרמיית  כי  ציינו   CNNב־
עבור ביטוח נסיעות מתחייב מהסכנות הרפואיות כתוצאה 
ממגפת הקורונה. חברות הביטוח מייקרות את הביטוח כדי 
הקורונה  מגפת  תפרוץ  באם  שייגרמו  מהפסדים  להימנע 
בספינת קרוז וייאלצו לאשפז את חלק מהנוסעים. הוצאות 
האשפוז יהיו גבוהות בשל התשלומים עבור בתי החולים 

והרופאים.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finsurance-box.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VeYnpbS2kOUsFyTqUxHZQcy84X8bk57TjWsBKfS4y7XD7o4cD7q-bNfA&h=AT1jTedxls01sDyMXHKHlhEQc9RpDDmL7BAQg5V5iJ-X4yEMf1CUVVUEyUzlLPvpM5MPydzpbatlIsMPVNGIjWQR1o3VrhkxEu3zfFF7zXXfPCPHGTFHGSnMvYHh8JrcOKlK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffamily-trust.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0yCtSMwuu4vwX5fOOl6EYMdZg4tArZs535aW0cUlMtaD8NLkxmShlm6xI&h=AT2yQ6I6uCvL0PDguaopr0-cuYmcbHj0ofRlElrr8tE3UtHoCrvYDacWrGVGBisr1nbiSm5O4ZOLSlF5Dw4yubD3UqdxQOmxFjTOOCfdnDL6iXsFZGIhzt1S4VlkUFoP06bq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhomes-ins.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lA1xxYAu9z1rx5aKcfdC5IYb3LpIUq9lWscO7J4yd7KpcBeIcBDlaN_0&h=AT3Y_9V7mphnNt6agiBPepin8MVO0SrzL7N_gLatLmZGpk9oLeaxAH6kEk4ze2S66MRXtFrgds_Q2gu78T_0ktV8oU7ty6t81Gs92jtSwl3yjqS11MbAztTLpfBC0J4Ov1jK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffamily-trust.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0yCtSMwuu4vwX5fOOl6EYMdZg4tArZs535aW0cUlMtaD8NLkxmShlm6xI&h=AT2yQ6I6uCvL0PDguaopr0-cuYmcbHj0ofRlElrr8tE3UtHoCrvYDacWrGVGBisr1nbiSm5O4ZOLSlF5Dw4yubD3UqdxQOmxFjTOOCfdnDL6iXsFZGIhzt1S4VlkUFoP06bq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhomes-ins.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lA1xxYAu9z1rx5aKcfdC5IYb3LpIUq9lWscO7J4yd7KpcBeIcBDlaN_0&h=AT3Y_9V7mphnNt6agiBPepin8MVO0SrzL7N_gLatLmZGpk9oLeaxAH6kEk4ze2S66MRXtFrgds_Q2gu78T_0ktV8oU7ty6t81Gs92jtSwl3yjqS11MbAztTLpfBC0J4Ov1jK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
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