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נשיא הלשכה: "הלשכה תומכת 

בפישוט תהליכים עבור ציבור 
החוסכים - אך טיוטת החוק מראה כי 
הוא יפגע בסוכנים הפנסיונים" < עמ' 4

במסלול אמריקאי
הלמן אלדובי משיקים 

לראשונה בישראל פנסיה 
S&P 500צמודה למדד ה־ 

 < עמ' 10

הטיפ שלי
יועצי הלשכה עם טיפים 
לסוכנים - אובדן רווחים 

 ותקופת התיישנות 
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"גם בעידן 
הדיגיטל - 
אין תחליף 

לסוכן המלווה 
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הסוכנים, על המוקדים הישירים - 
ואיך לדעתו יש לשלב בין טכנולוגיה 
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חדשות | אחד על אחד עם מנכ"ל איילון ביטוח

 "ה־DNA שלנו - סוכני הביטוח הם 
שותפים אסטרטגיים"

מנכ"ל איילון ביטוח אריק יוגב מדבר בראיון לביטוח ופיננסים על מאות הסוכנים שהצטרפו לחברה 
ועל הצמיחה במכירות • "בשנתיים האחרונות הצטרפו לאיילון מאות סוכנים שמשפיעים על צמיחתה 

במכירות. גם בעידן הדיגיטל - אין תחליף לאיש מקצוע המלווה אישית את המבוטח" < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

יילון ביטוח מוכרת בענף כחברה שפועלת א
הביטוח,  סוכני  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף 
העיקרי  ההפצה  זרוע  את  שמהווים 
הביטוח  סוכני  לשכת  של  האחרון  בסקר  שלה. 
בישראל שפורסם בחודש מרץ 2019, דורגה איילון 
חיים  ביטוחי  בתחום  שירות  במתן  הראשון  במקום 
היו  שנמדדו  הפרמטרים  בין  פנסיוניים.  וביטוחים 
על  תביעות.  בתשלום  והוגנות  מהירות  שירות, 
רקע ההתפרצות המחודשת של הקורונה, המכירות 
לוי  המייסד  של  ולכתו  הביטוח  בחברות  הישירות 
אריק  החברה  ראיון עם מנכ"ל  קיימנו  ז"ל,  רחמני 

יוגב. 
סוכנים,  מוטת  כחברה  בלשכה  מוערכת  איילון 
שמעדיפה את הסוכנים כערוץ ההפצה העיקרי שלה. 
ז"ל,  לוי רחמני  מייסדה מר  ידי  "מיום הקמתה על 
מהווה איילון בית לסוכני הביטוח", אומר יוגב. "כך 
התווה בעבר מייסד החברה וזו גם האסטרטגיה של 
בסוכני  רואה  אשר  איילון,  של  הנוכחית  ההנהלה 
הביטוח שותפים אסטרטגיים וערוץ ההפצה המרכזי 
של החברה. פעילות איילון מוכוונת לתפיסה זו אשר 
נובעת מכך  והיא  החברה  חלק מה־DNA של  הינה 
שאנו מאמינים שאין תחליף לאיש מקצוע המלווה 
הביטוח  מוצרי  של  רובם  ברוב  הלקוח  את  אישית 
ומתאים להם את המטרייה הביטוחית שהם צריכים. 
האישי  ושוב, עד כמה השירות  גם עדים, שוב  אנו 

והאנושי רלוונטי וחיוני אפילו בעידן דיגיטלי. 
הרב  האמון  את  חשים  שאנו  לציין  מוכרח  "אני 
מצד סוכני הביטוח ואני מציין בהרבה סיפוק וגאווה 
שרק בשנתיים האחרונות הצטרפו לאיילון לעבודה 
ביטוח,  סוכני  של  רבות  מאות  איתנו  משותפת 
שעורי  על  שהשפעתם  כאחד,  וותיקים  צעירים 

הצמיחה של איילון במכירות ניכרת מאוד". 
בצעדים  מתקדם  בביטוח  הדיגיטציה  עולם 
היית  ומהיר.  נגיש  שירות  רוצה  והלקוח  גדולים, 
מצפה מחברות הביטוח לשלב את סוכני הביטוח 

במכירות הדיגיטליות?
"פעילות המכירות בערוץ הדיגיטלי מפותחת בארץ 
במספר תחומים ואין ספק שבתקופת הקורונה הייתה 
זו. בעולם הביטוח,  קפיצה מהותית מאוד בפעילות 
הדיגיטליים  בכלים  השימוש  מורכבותו,  בגלל 
שהמבוטחים  ניכר  היום,  מדודים.  בצעדים  מתקדם 
מסתגלים במהירות לשירותים הדיגיטליים הניתנים 
לאגרגטורים  גם  כמו  והסוכנים,  החברות  ידי  על 
של  הרכישה  בתהליך  אך  מחירים.  השוואת  של 

ניתן לרכוש באופן מקוון,  מוצרים ביטוחיים אותם 
ההסתגלות הן של הסוכנים והן של הלקוחות הינה 

איטית יותר. 
"אנחנו באיילון, כהחלטה אסטרטגית, מפתחים את 
המוצרים וכלי המכירה הדיגיטליים לא כנתיב עוקף 
סוכני  להעצמת  כפלטפורמה  להיפך,  אלא  סוכנים 
המכירה  כלי  לדוגמה,  לקוחותיהם.  מול  הביטוח 
לביטוח   livingה־ בפוליסת  ידינו  על  שפותח 
של   white label עם  הביטוח  לסוכן  ניתן  דירה 
דיגיטליות  יכולות  לו לשלב  ומאפשר  המותג שלו 
שלו  העסקית  הפעילות  הגדלת  לטובת  מתקדמות 

והתייעלות במכירה", מסביר יוגב.

טכנולוגיה ומגע אנושי
ושירות  אנושי  מגע  עם  טכנולוגיה  של  לשילוב 
מקצועי יש ערך מוסף מהותי מאד עבור הלקוחות. 
את  הפנימו  לא  עדיין  רבים  סוכנים  "לטעמי, 
לניהול  בטכנולוגיה  להיעזר  שלהם  החשיבות 
פעילותם, אך לעומת אלו יש סוכנויות וסוכנים רבים 
אנו  אלו  ועבור  הדיגיטל  בעולם  מאוד  שהתקדמו 
הקמנו באיילון מחוז חמישי - מחוז דיגיטלי המטפל 
התשתיות  את  כבר  להם  שיש  יעודיים  בסוכנים 
ממשקים  ביצירת  להם  מסייע  המחוז  המתאימות. 

מתקדמים למערכות איילון לטובת שירותים שונים, 
לרבות הפקה דיגיטלית מלאה של פוליסות וסגירת 

מעגלים בחיבור של לקוח־סוכן־חברה".
של  הישירות  המכירות  את  רואה  אתה  איך 

חברות ביטוח מעל ראשי סוכניהן?
שאני  מקום  שאין  ובוודאי  איילון  את  מנהל  "אני 
אבקר את עמיתיי בחברות הביטוח האחרות. אין לי 
החלטות  לקבל  ביטוח  חברת  כל  שזכותה של  ספק 
השקפת  ואת  צרכיה  את  המשרתות  אסטרטגיות 
לך  תיארתי  וההנהלה.  המניות  בעלי  של  עולמם 
את האסטרטגיה של איילון, את ה־DNA שלנו ואני 

בטוח שהסוכנים רואים ומעריכים".
הביטוח  חברות  את  מרגישים  אתם  האם 
הדיגיטליות )ליברה, ווישור( בשוק? אתם נערכים 

לשינויי בענף?
ללקוחות,  וחיובי  בריא  הליך  בתחרות  רואה  "אני 
הביטוח. תחרות  חברות  עבור  וגם  לסוכנים  גם  אך 
מחדש  עצמנו  את  לבחון  כולנו  את  מחייבת  תמיד 
ובעיקר להשתפר.  ושוב להשתכלל, להתייעל  שוב 
החברות החדשות נלחמות בעיקר על השוק הישיר 
בלבד  אחד  בהיבט  לטעמי  כולנו  את  ומאתגרות 

והוא המחיר. אני לא רואה את החברות הללו 
למול  הטכנולוגי  בהיבט  אותנו  מאתגרות 

מנכ"ל איילון אריק יוגב ׀ צילום: אייל גזיאל
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הלקוח ובוודאי לא בהיבט המקצועי או השירותי בהם 
יש לאיילון ולחברות ביטוח נוספות יתרונות רבים 
מאוד. באיילון אנחנו מפתחים כלים דיגיטליים מאד 
השירות  המכירות,  השיווק,  בעולמות  מתקדמים 
עם  להתחרות  מנת  על  לא  זאת  ועושים  והתפעול 
חברה זו או אחרת אלא מתוך החלטה שההתפתחות 
לטובת  אלו  כלים  והעמדת  המואצת  הטכנולוגית 
הערך  את  לנו  שתיתן  זו  היא  והלקוחות  הסוכנים 
זמין  ומענה  מקצועי  ליווי  בשילוב  אשר  המוסף 
בעולם  הצלחות  תאפשר  איכותי  ביטוח  סוכן  של 

תחרותי". 
יש שטוענים כי כניסת חברות כרטיסי האשראי 
עולות  ומנגד  לתחרות,  תתרום  הביטוח  לתחום 
טענות מצד הסוכנים, פוליטיקאים וגורמים רבים 

בענף כי היא דווקא תפגע בציבור.
"חברות כרטיסי האשראי הן ללא ספק בעלות כוח 
שיווקי אדיר ומידע עסקי משמעותי על הלקוחות. 
יחד עם זאת, לדעתי הן עוד זרוע מכירות שתפעל 
מספר  עם  בהתקשרות  דבר  לכל  ביטוח  כסוכנות 
לפיו  המודל  את  עדיין  מכיר  אינני  ביטוח.  חברות 
יפעלו סוכנויות הביטוח של חברות האשראי בקשר 
בכניסת  שמדובר  ספק  אין  אך  הלקוח,  עם  העסקי 

גורם משמעותי שיגביר תחרות בענף". 

מודל עבודה משולב 
משבר  עם  להתמודדות  באיילון  נערכתם  כיצד 

הקורונה?
כשהיא  הקורונה  משבר  לתקופת  נכנסה  "איילון 

מודרניות  טכנולוגיות  תשתיות  עם  היטב  ערוכה 
עסקית  המשכיות  לנו  שאפשרו  בכלים  ומצוידת 
מהיום הראשון כמעט כבשגרה, תוך הענקת שירות 
מלא מהבית על ידי כל עובדי החברה , ללא הפסקה 
ובמסגרת המגבלות שהוטלו על המשק. ניצלנו את 
התקופה הזו כדי להאיץ פיתוחם של כלים דיגיטליים 
שסייעו כמובן לסוכנים להתמודד עם המצב המורכב 

והקלנו ככל שיכולנו הן על ציבור הלקוחות והן על 
ציבור הסוכנים.

"בבית פנימה - הקפדנו כמובן לשמור על בריאות 
העובדים, הוצאנו לחל"ת כ־150 עובדים ובתיאום 
העובדים  והסתדרות  איילון  עובדי  ועד  עם  מלא 
כ־50  של  צמצום  על  להבנות  הגענו  הלאומית 
משרות בחברה. כל העובדים שהיו בחל"ת הוחזרו 
סוגיית  ואגב  בחברה  מלאה  לפעילות  מכבר  זה 
המענק שהמדינה הכריזה שתיתן למעסיקים, אנחנו 
קבלנו החלטה ערכית לקבל את המענק ולהעביר 

שלצערנו  אוכלוסיות,  לשתי  ישירות  כולו  את 
צורכן:  די  בהן  לתמוך  השכילה  לא  המדינה 
ניצולי השואה שבהם אנו תומכים דרך  הקשישים 
שגרה במסגרת פעילות עובדי איילון וסוכניה, וכן 
במיוחד  קשה  למצוקה  שנקלעו  משפחות  למספר 

עקב משבר הקורונה.
"חשוב להדגיש שאיילון קיבלה לאחרונה החלטה 
ליישום מודל עבודה משולב של בית ומשרד, בכל 
יחידות החברה, גם לאחר סיום משבר הקורונה. אנו 
היתרונות  את  ורואים  זו  במסגרת  מאוד  מאמינים 
במודל הן לחברה והן לעובדים ואף החלנו בפעילות 
ראשון  בשלב  החדש  העבודה  מודל  להטמעת 
בכל  ובהמשך  בפיילוט  הנמצאות  יחידות  במספר 

קבוצת איילון".
רחמני  לוי  של  לכתו  לאחר  איילון  תיראה  כיצד 

ז"ל? 
הביטוח  מאושיות  אחד  היה  ז"ל  רחמני  "מר 
חברת  של  כבעלים  דרכו  ומראשית  בישראל, 
הביטוח הוא הטמיע באיילון DNA של מקצועיות 
דגלה של  על  זה שחרט  היה  הוא  ושל שירותיות. 
איילון 'אנשים לשירות אנשים' והוא היה זה שיצק 
לשכת  עם  איילון  של  העמוק  הקשר  יסודות  את 
לכתו  לאחר  הביטוח.  סוכני  ועם  הביטוח  סוכני 
הקבוצה,  ומנהלי  עובדי  כולנו,  רחמני  מר  של 
ממשיכים להיות מחויבים  לערכים אלו ולמימוש 
אנשים  ולהיות  להמשיך  החברה  של  היסוד  ערכי 
אמיתיים שעושים עסקים איכותיים באופן מקצועי 

עם סוכנים ולקוחות".

"כהחלטה אסטרטגית אנו 
מפתחים את המוצרים וכלי 

המכירה הדיגיטליים לא כנתיב 
עוקף סוכנים אלא להיפך, 

כפלטפורמה להעצמת סוכני 
הביטוח מול לקוחותיהם"

אל תפסיד לקוח

בשוק המקומי
בשל אי מציאת פתרון בחבויות

OUT OF THE BOX
מהווה ONE STOP SHOP למוצרי לויידס - 

מיטב חתמי לויידס ומיטב הפתרונות

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il

לפרטים נוספים

https://www.ootb.co.il
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רוזנפלד: "האוצר מבצע מחטף ומנסה להכניס לחוק 
ההסדרים רפורמה שתפגע בציבור ובסוכנים"

< רונית מורגנשטרן
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את מ השבוע  בתחילת  פרסם  האוצר  שרד 
טיוטת חוק ההסדרים, לפיה מוצע לבצע 
את התיקונים הנדרשים במטרה לאפשר 
שירותי ייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים. בין 
או  בנקאי,  לתאגיד  לאפשר  המוצעים:  התיקונים 
למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, להעניק ייעוץ 
באמצעות הטלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי. 
שמשמעותה  הבנקים  ליועצי  בהטבה  מדובר 
ובסוכנים  ביועצים  פגיעה  היא  דבר  של  בסופו 

הפנסיוניים.
יש  פיננסיים,  שירותים  על  הפיקוח  חוק  פי  על 
הייעוץ  בתחום  בנקים  של  פעילותם  על  מגבלות 
הפנסיוני. בין היתר, על בנק המספק ייעוץ פנסיוני 
חל איסור להתקשר עם מעביד או ארגוני עובדים 
לכותלי  מחוץ  פנסיוני  ייעוץ  להעניק  איסור  וכן 
מוסבר  ההסדרים  חוק  בטיוטת  זאת,  עם  הסניף. 
טכנולוגית  התפתחות  חלה  האחרונות  בשנים  כי 

לקבל  ללקוחות  המאפשרת  משמעותית, 
שירותים בנקאיים מרחוק, ללא צורך 

בנוכחות פיזית של מבקש השירות 
או נותן השירות.

הטכנולוגיות  "ההתפתחויות 
ומשפרות  להתייעלות  תורמות 
הניתן  השירות  את  ניכר  באופן 

בחוק  הקבוע  האיסור  ללקוחות. 
היועצים  לקוחות  של  ביכולתם  פוגע 

פנסיוני  ייעוץ  לקבל  הבנקאיים 
ונוח.  מתקדם  דיגיטלי,  באופן  אובייקטיבי 
הפנסיוני  הייעוץ  כי  הציפיות  חרף  כיום  בנוסף, 
ובעל  נפוץ  לשירות  להיות  יהפוך  האובייקטיבי 
בהיקף  מתמשכת  ירידה  ניכרת  לציבור,  ערך 
פנסיוני",  יועץ  רישיון  בעלי  ובמספר  הייעוץ 

מוסבר בטיוטה.
המחישה  הקורונה  נגיף  "התפרצות  נכתב:  עוד 

בשוק  הקיים  הצורך  את  למעשה  הלכה 
פנסיוני  ייעוץ  שירותי  לקבלת 
דיגיטלי, זאת לאור צמצום היכולת 
הבנק,  לסניף  להגיע  לקוחות  של 
בפרט לשם קבלת ייעוץ פנסיוני. 
בשווקים  שהשינויים  בשעה  זאת 
צמצום  או  וסיום  ובעולם,  בארץ 
הביאו  רבים,  עובדים  של  העסקתם 
לעלייה בצורך לקבלת ייעוץ פנסיוני. 
יצרו  כאמור  בחוק  הקיימים  החסמים 
פנסיוני  ייעוץ  לקבל  רב  קושי  אלה  ללקוחות 
מוצע  האמור,  לאור  זו.  בעת  דווקא  אובייקטיבי 
בשמו  שעוסק  למי  או  בנקאי  לתאגיד  לאפשר 
בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות 
טלפון או באמצעים דיגיטליים. זאת בדומה לייעוץ 
תאגידים  שאינם  רישיון  בעלי  של  שבאפשרותם 

בנקאיים להעניק לפי החוק".

"שולחים זרועות שיווקיות"
נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
מסר: "הלשכה תומכת בכל מהלך שיפשט הליכים 
על  מדובר  זאת,  עם  החוסכים.  לציבור  ויסייע 
מהלך נוסף תחת בית היוצר של הבנקים הגדולים, 
אשר תחת איצטלת הקורונה ביקשו הקלה למספר 
חודשים, וכעת מבקשים לשלוח זרועות שיווקיות 
לעולם הביטוח הפנסיוני באופן קבוע. אנו סמוכים 
ובטוחים שגם ברשות שוק ההון, לא יאפשרו לתת 
לייעץ  יחלו  הבנקאים  הגופים  בו  זה,  למצב  יד 
לציבור מרחוק בתחום הפנסיוני. תכלית החקיקה 
היתה לאפשר יעוץ בתוך כותלי הבנק בלבד, כל 
דרך אחרת אין לה מקום ולא ניתן לה יד. הציבור 
צריך לקבל ייעוץ ושיווק פנסיוני מסודר ומקצועי 
על ידי בעלי רישיון מורשים, דוגמת סוכן ביטוח 
פנסיוני מפוקח. לצערנו, הצעות חקיקה שכאלה, 
עלולות לפגוע בטובת הציבור, ומתן ריכוזיות יתר 
לגופים הבנקאים, תגיע אך ורק על חשבון ציבור 

החוסכים לפנסיה. מכאן נובעת ההתנגדות".

בסמיכות לבניין מגדל בכניסה לאזור התעשייה ק.אריה, פתח תקווה -

החל מ 200 מ"ר ועד 1,200 מ"ר )קומה עצמאית(
חלוקה לחדרים, כולל מרפסת, מקלחת ושירותים פרטיים

חניה בשפע ונגישות תחבורתית מעולה

לפרטים נוספים: 
Rona.a@reit1.co.il | 054-9016650 :'רונה אלוש | טל

להשכרה
משרדים ברמת גימור גבוהה

לכל נכסי ריט 1 לחצו כאן

הישג משמעותי לנשיא הלשכה: המועצה הארצית 
אישרה את תכנית העבודה והתקציב שהציג

מועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח אישרה ברוב קולות בישיבתה היום את תוכנית העבודה  ה
ותקציב הלשכה לשנת 2020, שהוצגה בידי סו"ב ליאור רוזנפלד נשיא הלשכה.

המועצה הארצית נחשבת למעוז האופוזיציה של הלשכה ולמרות זאת הושג רוב שהצביע בעד 
התוכנית והתקציב.

יש לציין, כי תמיכה זו של המועצה באה לאחר שבוע שבו נשמעו קולות סמויים וגלויים מקרב חברי 
המועצה שקראו לנשיא להתפטר ואף הציעו למנות את ממלא מקומו סו"ב ליאור הורנצי'ק, כנשיא. 

מול  ביותר  הברור  באופן  ואמר  המועצה  בישיבת  הדיבור  זכות  את  הורנצ'יק  סו"ב  ביקש  זה  בהקשר 
עשרות חברי המועצה: "יש נשיא אחד שנבחר בצורה דמוקרטית. גם היום ציבור הסוכנים ממשיך לתמוך 
בנשיא. מבחינתי, ליאור רוזנפלד הוא הנשיא וזאת ההנהגה ואני אמשיך לתמוך בו תמיכה מלאה עד סוף 

הקדנציה".   
בקרבת הנשיא הוסיפו כי "השטח מדבר בעד עצמו וציבור הסוכנים והסוכנות בחרו בליאור רוזנפלד, 

וממשיכים לתמוך בו עד סוף הקדנציה".
במסגרת תוכנית העבודה שאושרה יש 5 נקודות עיקריות: מעמד הסוכן, מאבקי רגולציה, הכשרה וסיוע 

לסוכנים, גיוס חברים והעצמת מעמד הלשכה.

ליאור רוזנפלד

https://bit.ly/3fTWzGz


החל מ- ₪6 ליום

אפילו גלידה תעלה לכם יותר

מבצע קיץ בביטוח הרכב:

ביטוח מודולרי עם מגוון חבילות 
בהתאמה אישית
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המאבק באתרים המתחזים עולה מדרגה: 
דיווח מקוון באתר הלשכה 

הצוות, בהובלת סו"ב ליאור הורנצ'יק סגן ומ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, החליט לאפשר לחברי 
הלשכה להעביר מידע על אתרים מתחזים באופן מקוון באתר הלשכה < רונית מורגנשטרן

ישיבתו הראשונה של הצוות המיוחד של ב
הלשכה לטיפול באתרים מתחזים בתחום 
יוכלו  הלשכה  חברי  כי  הוחלט  הביטוח 
מיוחד  קישור  באמצעות  בנושא  תלונות  להפנות 
באתר הלשכה, שיפעל החל מהיום. בראש הצוות 
נשיא  וסגן  מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  עומד 
הלשכה, וחברים בו עו"ד עדי בן אברהם, היועץ 
המשפטי של הלשכה וסוכני הביטוח ישראל גרטי, 

ורדה לבקוביץ ויואל זיו.
"עולם  חברת  מבעלי  הצוות,  חברת  לבקוביץ, 
כי  מציינת,   MDRT מועדון  וחברת  הבריאות" 
האתרים  על  וסיפורים  גילויים  רצים  ברשתות 
המתחזים וגם על סוכנים שעוסקים בכך ופוגעים 
בסוכנים אחרים: "במקום לעסוק ברמת הרכילות 
טופס  למלא  יוכלו  סוכנים  ושם,  מפה  שנלקט 
שהם  הפרטים  כל  את  ימלאו  שבו  מקוון  תלונה 
תלונה  בכול  לטפל  מבטיחים  אנחנו  יודעים. 
פסולים  באמצעים  שנוקט  המתחזה  לגוף  ולהגיע 

ולא פעם לא חוקיים.
"הטיפול יהיה בשתי רמות - ענישה מנהלתית 
פלילית.  וענישה  ההון(  שוק  רשות  )באמצעות 
אם מדובר בסוכנות ביטוח, נבדוק איתם ישירות 
בבעל  שמדובר  ככל  אותם.  ונזהיר  ראשון  בשלב 
מול  המנהלתית  ברמה  כל  קודם  נפעל  רישיון, 
כלומר  החוק,  על  בעבירה  מדובר  אם  הרשות. 

פלילי, נפנה למשטרה". 

פועלים בשילוב הרשות
אחד  ממקום  הגיע  הצוות  "הקמת  הורנצ'יק: 
ואחרים  כאלו  למתחזים  סוף  לעשות   - ועיקרי 
לא  ביטוח  מכירות  לבצע  ומעוניינים  שחושבים 
אחראיות, לא מקצועיות ובטח לא על פי הנחיות 

הרגולציה ולא על ידי סוכן\ת ביטוח בעלי רישיון 
פועלים  מתחזים  אותם  לצערנו  בחוק.  כנדרש 
ומשתמשים בסמלים והפחדות שאינם מותרים על 

פי חוק.
כנגד  והחוקיות  הכשרות  הדרכים  בכל  "נפעל 
אותם גורמים שמייצרים נזק עצום לאזרחי מדינת 
ישראל. הממונה על הרשות מבין ואף מטפל בכל 
החומרה.  ובמלוא  מאיתנו,  אליו  שנשלחת  פנייה 
כל  אל  להגיע  שנוכל  מניח  אני  ידיים  בשילוב 
נזק  ויעשו  יפריעו  שלא  ולדאוג  המתחזים  אותם 

שהינו בלתי הפיך בענף הביטוח".
"אינני יודע ממה זה נובע, אולי ממצוקה כלכלית 
או אחרת, אבל יש סוכני ביטוח שמחפשים לעצמם 
פוגעים  בדרך  אבל  קלה,  עבודה  ואולי  עבודה 
הם  זיו.  אומר  אחרים",  סוכנים  שלהם,  בקולגות 
הלקוחות  את  לפתות  שבאים  מבצעים  מפרסמים 
את  לך  נבדוק  בוא  מחירים,  הוזיל  'האוצר  כמו: 
כשעל  מדיי',  יותר  משלם  אתה  אולי  הפוליסות 
משרד  או  ישראל,  מדינת  של  סמל  יש  הפנייה 
במשהו  שמדובר  מאמין  התמים  והלקוח  האוצר, 

רשמי מטעם המדינה.
ופוגע  גם לא מקצועי  זה  הונאה;  זו  כל,  "קודם 
בנו סוכני הביטוח ובעיקר במבוטח – גם מבטלים 
ישנות  בפוליסות  מדובר  פעם  הקיים, כשלא  את 
גם  בחדשות,  קיימות  שלא  הטבות  בהן  שיש 
'גונבים' מבוטח מסוכן אחר, וגם כשהלקוח מגלה 
שעבדו עליו זה מוציא שם רע לכל סוכני הביטוח 

ולענף בכלל.
לפנות  האנשים,  את  לאתר  שלנו  "הכוונה 
שנפנה  מקרים  ויש  אותם,  ולהזהיר  אליהם 
למשטרה ולרשות שוק ההון, כי זה פוגע קודם כל 
באתר  המקוון  הטופס  עולה  כך  לשם  במבוטחים. 

הלשכה שבו כל סוכן יוכל להתלונן על התחזות 
של גוף כזה, סוכן או אחר". 

נשיא  מ״מ  בראשות  הוקם  אשר  "הצוות  גרטי: 
בענף  שם  בעלי  מומחים  לתוכו  מביא  הלשכה 
הבריאות  וועדת  יו״ר  הלשכה,  יועמ״ש  ובניהם 
לשעבר  הוועדת  סגנית  ולצידו  זיו  יואל  לשעבר 

ורדה לבקוביץ.
עת נבחרתי לתפקידי כיו״ר הוועדה האלמנטרית, 
אמרתי מעל לכל במה את החשיבות למגר תופעה 

פסולה של אתרים מתחזים ודומיהם.
ציבור  עילאית לשרת את  אני מרגיש שליחות 
הסוכנים ויותר מכך את הצרכן הישראלי כחומה 
של  והתחזות  רמאות  שרלתנות,  כנגד  בצורה 
האזרח  שלא  ואחרים  כאלו  אינטרסנטים  גורמים 

הקטן מול עיניהם.
בשיאו  הקורונה  משבר  בהם  אלו  בזמנים 
שירותים  ונותני  מקצוע  אנשי  של  חשיבותם 
ומביאה  נוסף  תוקף  מקבלת  ומיומנים  מקצועיים 
לקדמת הבמה את סוכני הביטוח כמי שמלווה את 

לקוחותיהם בזמני משבר ושגרה".

עבירה פלילית
בן  עדי  עו"ד  הלשכה  של  המשפטי  היועץ 
אברהם, חבר בצוות המיוחד, מדגיש: "אנו נתקלים 
לכדי  לכאורה  שעולה  בהתנהלות  אלו  באתרים 
עבירה פלילית, בין היתר, ביחס לשימוש בסמלי 

המדינה:
בסמלי  שימוש  איסור  בחוק  קבעה  ישראל  מדינת 
המדינה, אלא בהתאם לדין. החוק הינו חוק הדגל, הסמל 
והמנון המדינה, תש"ט־1949 )להלן: "החוק"(. הסמלים 
מהמדינה  והמנון  המדינה,  סמל   , המדינה  דגל   - הם 

)התקווה(. לחוק המלא

ליאור הורנצ'יק, ורדה לבקוביץ, עדי בן אברהם, יואל זיו וישראל גרטי | צילום: גיא קרן, באדיבות הלשכה

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/067_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/067_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/067_001.htm
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לנגד  - הדבר שעומד  יוזמה שעולה  כמו בכל 
תקופת  הארכת  הציבור.  טובת  הוא  עיננו 
ההתיישנות משלוש לשבע שנים תסייע לאזרחי 
המדינה ותאפשר להם משך זמן ארוך יותר לממש 
סו"ב  הלשכה,  נשיא  אמר  כך  לתבוע",  זכותם  את 
ליאור רוזנפלד, בדיון שהתקיים אתמול )ד'( בוועדת 
הכספים של הכנסת. הוועדה דנה בהצעת החוק של 
חבר הכנסת אופיר כץ )ליכוד( להאריך את תקופת 

ההתיישנות בתביעות ביטוח משלוש לשבע שנים.
החוק  הצעת  את  רוזנפלד  הדגיש  זה  בהקשר 
הביטוח,  לתחום  האשראי  חברות  כניסת  בנושא 
וציין כי להצעה זו לשכת סוכני הביטוח מתנגדת 
באופן נחרץ וזאת בשל הפגיעה בתחרות ובציבור 
את  לבחון  "יש  רוזנפלד:  הוסיף  עוד  המבוטחים. 
בחיוב,  ההתיישנות  תקופת  הארכת  חוק  הצעת 
חברות  של  הכלכלית  ההתכנות  לבדיקת  בכפוף 

הביטוח בנושא".
בהתייחסו להערת סגנו הבכיר של הממונה על 

שהציבור  שטען  מעודי,  אוהד  ההון,  שוק 
הביטוח  מחברות  להודעות  מתייחס  לא 
מבין  אני  "מכאן  הלשכה:  נשיא  אמר   -
שהוא שינה את עמדתו והוא מבין שצריך 
אמר  בתמונה",  וחזק  הביטוח  סוכני  את 

רוזנפלד.

"הצעת חוק אגרסיבית"
"פנה המבוטח אל  כי:  עוד מוצע בהצעת החוק 
המבטח בשיחה, בהודעה או בכל דרך התקשרות 
מקובלת אחרת, בדרישה לקבלת תגמולים, יתריע 
לפני  חודשים   12 המבוטח  בפני  המבטח  בכתב 
סיום תקופת ההתיישנות לפי סעיף 31, ובהודעה 
התקופה  סיום  לפני  חודשים  שלושה  נוספת 
האמורה, על משמעות סיום תקופת ההתיישנות, 

גם אם מתנהל משא ומתן ביניהם".
באיגוד  רגולציה  סמנכ"ל  סלומון,  גיל  עו"ד 
חוק  הצעת  "זו  בדיון:  טען  הביטוח  חברות 

אגרסיבית שמשנה את דפוסי המשחק 
בשוק". הוא הזהיר, שהארכת תקופת 
להתייקרות  תביא  ההתיישנות 
הפרמיות ותפגע במבוטחים ועלולה 
נוספים  משנה  מבטחי  להבריח 
מישראל, כמו שהיה בביטוח הסיעודי.
ההון  כי רשות שוק  אוהד מעודי אמר 
אמורה לבדוק לעומק את השלכות הצעת 
הביטוח  שחברות  שלה  שהמשמעות  משום  החוק, 
יותר  הרבה  כספיות  עתודות  להעמיד  יצטרכו 
גדולות, "מה שבסופו של דבר מתגלגל אוטומטית 

למבוטח שישלם פרמיה יקרה יותר".
)יהדות  גפני  משה  ח"כ  בראשות  הוועדה 
עמדת  את  ששמעה  לאחר  החליטה,  התורה( 
משרד המשפטים ועמדת רשות שוק ההון, לאשר 
הכנה של הצעת החוק לקריאה ראשונה, במקביל 
יציבות  לעניין  הכספיות  ההשלכות  לבחינת 

חברות הביטוח והשלכות התיקון מבחינתן.

 רוזנפלד בוועדת הכספים: "אנו בעד הארכת 
תקופת ההתיישנות - זאת טובת הציבור"

חברות הביטוח: "הארכת תקופת ההתיישנות תביא להתייקרות הפרמיות ובריחת מבטחי משנה"
 < רונית מורגנשטרן

ליאור רוזנפלד



לפרטים נוספים פנו למפקח או לדסק סוכנים 5664*

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת
מקום ראשון בתשואות ב-4 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל**

כבר התעוררו על 
הפנסיה שלהם?

סוכנים יקרים, הלקוחות שלכם

** אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי, שיווק השקעות או התחייבות להשגת תשואה ו/או 
דירוג דומה. הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה 
נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה שמיום 1.6.2016 ועד ליום 31.5.2020 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה 

במסלולים תלויי גיל בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל בשוק בתקופה זו.
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"
יודעות  הנוכחית  במתכונתן  השכר  מערכות 
לתת מענה לסוגיית החיוב במס בגין הפקדות 
הבעיה  החל"ת.  בתקופת  והעובד  המעסיק 
העיקרית היא שיש צורך בפעולה אקטיבית מצד 
העובד או מצד המעסיק באמצעות רו"ח, לדווח על 
דמי האבטלה שקיבל העובד לאחר חזרתו למעגל 
הדיווח,  לאחר  המיסים,  רשות  מערכת  העבודה. 
יודעת לתקן רטרואקטיבית את חבות המס. הבעיה 
שכר  לשכות  השכר,  שמערכות  היא  העיקרית 
לא  והדיווח האקטיבי  הנטל,  קורסים תחת  ורו"ח 

מבוצע בהרבה מקרים".
כך אומר סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית 
אינם  ברובם  "המעסיקים  שמוסיף:  בלשכה 

מודעים לבעיה והלקונה עלולה לצוף בעוד 
החל"ת,  תקופת  לאחר  ושנתיים  שנה 
כשאז יידרש העובד לשלם חוב וריביות 
בגין חיובי המס שנוצרו. לכן שר האוצר 
שעה  הוראת  באמצעות  לפעול  צריך 

שתאפשר תיקון אוטומטי. 
יו"ר  של  לקריאתו  מצטרפים  "אנחנו 

את  ולהעניק  התיקון  לביצוע  ההסתדרות 

למוצרי  המעסיק  בהפרשות  המס  הטבות 
בהיעדר  גם  וההשתלמות  הפנסיה 

משכורת בתקופת חל"ת. 
אנו  הפנסיוני,  הרישיון  "לבעלי 
ליבם  תשומת  את  להסב  ממליצים 
בדיווח אקטיבי  לצורך  של המעסיקים 

במידה ולעובד הופרשו כספים לתוכניות 
ממשרד  פתרון  אין  עוד  כל  הפנסיוניות 

האוצר".

לאלתר ולמפרע
הפנסיונית  הוועדה  חבר  בראל,  בועז  סו"ב 
 ,)MCC( ישראל MDRT בלשכה וחבר הנהלת
כשיש  שגרה,  בעתות  "ככלל,  מוסיף: 
לתכניות  ההפקדות  בין  קורלציה 
לבין  וההשתלמות  הפנסיונית, הגמל 
הנן  ההפרשות  המבוטחת,  המשכורת 
הוצאה המותרת לניכוי עבור המעסיק 
ואינן מסווגות כהכנסה מיגיעה אישית 

החייבת במס מצד העובד.
עובדים  הוצאו  בה  הקורונה  "בתקופת 

לפנים  רוצים,  המעסיקים  לחל"ת,  רבים 
עובדיהם  עם  להיטיב  הדין,  משורת 
לפנסיה  ההפקדות  רצף  את  ולהמשיך 
בפועל.  משכורת  קבלת  בהיעדר  גם 
האמורות  שההטבות  מסתבר  ואולם, 
רק  לא  המעסיק  והפקדות  מתבטלות 
בעבורם  מוכרת  הוצאה  מהוות  שאינן 
אלא מהוות הכנסה מיגיעה אישית החייבת 

במס בידי העובד.
פוגעת  הזו  המיסויית  וההכבדה  "האנומליה 
את  להמשיך  המעסיק  של  בתמריץ  במובהק 
ממילא  המצוי  העובד  עם  ולהיטיב  ההפרשות 
בתקופה משברית ובנחיתות פנסיונית ופיננסית, 
לאלתר  להתבצע  צריך  באוצר  התיקון  ולפיכך 

ולמפרע מתחילת השנה", אומר בראל.
מיוחדת  לב  שימת  לתת  גם  קוראים  ובראל  פז 
אך  שכירים,  פורמלית  שהנם  שליטה  לבעלי 
העצמאיים  משוק  אינטגרלי  חלק  מהווים  בפועל 
אותם  יתמרץ  האמור  התיקון  "ביצוע  במשק. 
ללא  בעבורם  הפנסיוני  החיסכון  קצב  את  לשמר 

חבויות מס מיותרות", לדבריהם.

 הלשכה: יש לתקן אוטומטית את חבות 
המס בגין הפקדות ליוצאים לחל"ת

 יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה קורא לשר האוצר לפעול באמצעות הוראת שעה שתאפשר את התיקון 
< רונית מורגנשטרן

פז

בראל

לוחות ויומני שנה תשפ"א 2020 / 2021

טלפון לבירורים: 09-9538300 (כל שלוחה) עדי
ניתן לבצע את ההזמנה אך ורק דרך הטופס בלינק (לא טלפונית)

לפירוט מלא והזמנות - כנסו

https://secure.cardcom.solutions/e/xe2m
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ית ההשקעות הלמן־אלדובי השיק מסלול ב
חדש וראשון מסוגו בתחום קרנות הפנסיה 
בישראל: קרן פנסיה במסלול פאסיבי צמוד 

 .S&P 500למדד ה־
מהחברה נמסר  כי המסלול החדש יהיה חשוף למדד 
הכספים  למעט  כ-100%,  של  בשיעור   S&P 500
יהיו  החדש  במסלול  הניהול  דמי  במזומן.  שימצאו 
של  הפנסיה  קרן  של  הנמוכים  הניהול  לדמי  זהים 
קרנות  במכרז  פעמיים  שזכתה  הלמן-אלדובי 
מההפקדה   1.49% על  ויעמדו  האוצר  של  הפנסיה 
הינם  אלה  ניהול  דמי  בלבד.  מהצבירה  ו־0.05% 
 S&Pה־ במדד  להשקעה  ביותר  והיעילים  נמוכים 
500 מבין כלל אפיקי ההשקעה האפשריים במדד זה 

בישראל, מדגישים בבית ההשקעות.
מדד ה־S&P 500 כולל את 500 החברות המובילות 
בפרט  הברית  ובארצות  בכלל  בעולם  והצומחות 
המניות  שוק  את  ביותר  הטובה  בצורה  ומייצג 
סקטורים   11 פני  על  מבוזר  המדד  האמריקאי. 
הכוללים טכנולוגיה, בריאות, אנרגיה, תעשייה ועוד, 
ועובר התאמות המתבצעות באופן שוטף. אם בעבר 
המדד היה מוטה לחברות אנרגיה ותעשייה, בעקבות 
ההתאמות שעבר כיום הוא מוטה טכנולוגיה כששאר 
החברות מסקטור זה מהוות כחמישית מהמדד. הטייה 
זו מהווה יתרון למשקיעים  כיוון שמדובר בחברות 
ופייסבוק,  אמזון  גוגל  אפל,  מיקרוסופט,  כמו  ענק 

שמושפעות פחות מירידה במחזור הכלכלי.

תשואה של 14.57% 
כשרווחיות  מיתון,  בתקופות של  גם  כי  נמסר,  עוד 
החברות נפגעות והמדד יורד, המדד גילה עוצמה וחזר 
לעלות עם התאוששות הכלכלה. לאורך ההיסטוריה, 
המדד הצליח לעמוד איתן אל מול מספר משברים, 
כ־14.57%  של  ממוצעת  שנתית  תשואה  מציג  והוא 

לשנה בעשור האחרון. לשם השוואה, קרנות 
בעשור  השיגו  הישראליות  הפנסיה 

 .7.65% של  ממוצעת  תשואה  האחרון 
של  שכר  עם  שחוסך  היא  המשמעות 
10,000 שקל שהיה מתחיל לחסוך לפני 
עשר שנים בצמוד למדד S&P 500 היה 

מגיע לחיסכון בגובה 496 אלף שקל, זאת 
לעומת חיסכון בגובה של 331 אלף שקל.

בתחילת משבר הקורונה, חווה המדד ירידה 
חדה של כ־33% ומאז הספיק להחזיר חלק גדול ממנה 
וסיים את הרבעון האחרון בתשואת שיא של כ־20%, 
התשואה הגבוהה ביותר לרבעון מאז 1998,  למרות 
שכלכלת ארצות הברית טרם יצאה מהמשבר. הדבר 
ובראשם  בארה"ב,  המדיניות  שקובעי  מכך  נובע 
לאורך  הוכיחו  הפדרלי,  הבנק  ונגיד  הממשל 
ההיסטוריה את נכונותם לספק את התמיכה הדרושה 
כדי להחזיר את הכלכלה האמריקאית למסלול של 

צמיחה - וכך הם פועלים גם בתקופה זו. 
ככל  צבירה.  על  מבוסס  כיום  הפנסיוני  "החיסכון 

יותר,  גבוהה  תהיה  לפנסיה  נגיע  איתה  שהצבירה 
שני  אומרת  יותר",  גבוהה  תהיה  הזקנה  קצבת  כך 
בלו־הרפניסט, מנכ"לית הלמן־אלדובי גמל ופנסיה. 
וחיסכון,  ביטוח  ההון  שוק  רשות  להנחיות  "בהתאם 
בחשבון  נלקחת  לחוסכים  שנעשית  בסימולציה 
תשואה של 4.24%, כאשר הנתונים מראים כי השקעה 
לאורך זמן במניות עשויה להניב תשואה גבוהה יותר 
שתגדיל את קצבת הזקנה שלהם. כבר היום 
לחוסכים  מציעות  הפנסיה  קרנות  כל 
על  אולם  מנייתיים,  השקעה  מסלולי 
 S&Pה־ מדד  העבר,  ביצועי  סמך 
בשקלול  וגם  זמן  לאורך  מספק   500
משברים כלכליים, תשואה עודפת על 

פני מסלולי ההשקעה האחרים.
 S&Pלדבריה, כמסלול מנייתי, מסלול ה־
500 עלול להימצא ברמת תנודתיות גבוהה, 
אולם ההשקעה באמצעות מסלול פאסיבי מחקה מדד 
ה־S&P 500 מאפשרת לחוסכים לפנסיה להיחשף 
האמריקאי,  ההון  לשוק  ופסיבית  יעילה  בצורה 
כמוקד הכלכלה העולמית, תוך פיזור ההשקעה על 
"השקעה  הסיכונים.  להפחתת  רבים  סקטורים  פני 
במסלול מתאימה לחוסכים בתחילת דרכם הרואים 
לצלוח  ויכולים  הפרישה,  עד  ארוך  השקעה  אופק 
המאמינים  יותר  מבוגרים  לחוסכים  או  משברים, 
להם  להניב  עשויה  במדד  זמן  לאורך  שהשקעה 
תשואה עודפת על יתר המסלולים בקרנות הפנסיה".

 קרן פנסיה חדשה בהלמן־אלדובי: 
מסלול S&P 500 האמריקאי

זו הפעם הראשונה בתחום קרנות הפנסיה בישראל בה בית השקעות משיק קרן במסלול אמריקאי 
• דמי הניהול בקרן יהיו 1.49% מההפקדה ו־0.05% מהצבירה < רונית מורגנשטרן

6620* | החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

אנו באילן קארגלאס גאים להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל
עם אינספור שיתופי פעולה מוצלחים ופוריים עם חברות הביטוח וכן

עם החברות הגדולות והמובילות במשק הישראלי. בנוסף אנו מעניקים 
שירותים שונים לחברות ההשכרה והליסינג, וחברות ההיסעים השונות 

הפועלות בארץ.

.

O

60 שנים מובילים את התחום
מול החברות המובילות במשק!

 שני בלו־הרפניסט

%20https://pe.cma.gov.il%20%0D
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ועדת ב קיימה  השבוע  שני  יום 
את  הלשכה  של  והסיעוד  הבריאות 
תחילת  מאז  השלישית  ההשתלמות 
משבר הקורונה. ההשתלמות שודרה דרך עמוד 
וביטוח.  לפיננסים  המכללה  של  הפייסבוק 
מנהל   – חורש  עופר  סו"ב  ידי  על  ואורגנה 

תחום הכשרה בוועדת הבריאות.
בסוכן  "הצורך  היה  ההשתלמות  של  המוטו 
מקצועי": בימים של פעילות מטעם המוקדים 
והישירים – רק סוכן ביטוח מקצועי יוכיח את 

עדיפותו.
את ההשתלמות הנחו: סו"ב איגור מורי, יו"ר 
הוועדה וסו"ב עופר חורש, מנהל תחום הכשרה 

בוועדה.
וד"ר אריאל בנסון מהמרכז  ד"ר ליאור כ"ץ 
הרפואי הדסה העבירו הרצאה מעניינת בנושא: 

וללא  ניתוח  ללא  במשקל  "לרדת 
 "ESG טיפול  באמצעות  כאבים 
המשמשת  חדשנית  שיטה   -
כמחליף ניתוח לניתוח בריאטרי, 

קיצור קיבה באנדוסקופיה.
ארנון,  דיויד  דיבר  בהמשך 

ומשנה  הבריאות  חטיבת  ראש 
על  ביטוח,  כלל  למנכ"ל 

שינויים  ועל  הוודאות  חוסר 
בעולם  צפויות  והתפתחויות 

ביטוחי הבריאות בעקבות הקורונה. ארנון ציין 
כי נכון לעכשיו פוליסות נסיעות לחו"ל מכסות 
התייקר  לעכשיו  נכון  והמחיר  קורונה,  מקרי 
בצורה מתונה, אך צפויים שינויים במוצר. כמו 
אונליין שנכנסו  הזכיר את כתבי השירות  כן, 
בעקבות המשבר ואת הצורך דווקא בימים אלה 

לרכוש ביטוחי בריאות.
מנכ"ל  מנסטר,  יואב  ד"ר 
על  הסביר   ,ProGenetics
מונעת  רפואה  בתחום  בדיקות 
של  ההתמחויות  ועל  אישית 

החברה שלו.
עו"ד  הסוכנים את  לסיום שמעו 
המשפטי  היועץ  אברהם,  בן  עדי 
חשיבות  בעניין  הלשכה,  של 
בריאות  ביטוח  בניתוח תיק  הסוכן 
ושבניגוד לעמדת רשות שוק ההון – לפעמים 
כפל ביטוח הוא צורך ממשי. עו"ד בן אברהם 
תרופות  ביטוח  של  תוספת  כדוגמא  הביא 
וכמובן  בהתאמה אישית למבוטחי קולקטיבים 
שאין כפל כשלמבוטח יש יותר מפוליסת אחת 

של מחלות קשות.

ועדת הבריאות והסיעוד קיימה 
השתלמות נוספת ששודרה באינטרנט

מגוון מרצים לקחו חלק בהשתלמות שאורגנה תחת הכותרת: "הצורך בסוכן מקצועי", ועסקה 
בהיערכות הסוכנים לפעילות מטעם המוקדים והישירים < רונית מורגנשטרן

פוסקות. ה לא  ביטוח  בכלל  דרמות 
למנות  ביקש  אחזקות  כלל  דירקטוריון 
עסקי  בכלל  מטעמו  דירקטורים   3
לאחרונה  ההחלטות  קבלת  רקע  על  זאת  ביטוח, 
את  לשתף  בלי  הבת  החברה  בדירקטוריון 

דירקטוריון כלל אחזקות.
ההון  שוק  על  לממונה  בנושא  פנייה  לאחר 
לחברי  מכתב  הממונה  שלח  ברקת,  משה  ד"ר 
למהלך.  מתנגד  הוא  כי  הודיע  ובו  הדירקטוריון 
מינוי  סיבות:  בשלוש  התנגדותו  את  נימק  הוא 
שליטה  גרעין  ללא  ביטוח  בחברת  דירקטורים 
יוכל להתקבל רק באישור ועדה מיוחדת בראשות 
בכנסת;  אושרה  לא  שעדיין  אילון,  ספי  השופט 
בחברת  שליטה  היתר  קיבלה  טרם  אחזקות  כלל 
ללא  לחברה  הפכה  שהאחרונה  מאז  ביטוח,  כלל 
גרעין שליטה; מינוי דירקטורים משותפים בשתי 
החברות יוצר ניגוד עניינים בפעילות של שתיהן.
למינוי  ועדה  מונתה  טרם  זה  למועד  "נכון 

שליטה,  גרעין  ללא  ביטוח  בחברת  דירקטורים 
הממונה.  שיקבע  כפי  אחר  מנגנון  כונן  טרם  וכן 
הפעלת אמצעי שליטה ביחס להרכב דירקטוריון 
בחברה  דירקטורים  מינוי  ובפרט  ביטוח  כלל 
כלל  כנציג  בכובעו  אחזקות  דירקטוריון  ידי  על 

טרם  וזאת  ביטוח,  בכלל  מניות  כבעלת  אחזקות, 
הענקת היתר שליטה בכלל ביטוח לכלל אחזקות, 
על  החלות  הדין  להוראות  בניגוד  פעולה  תהווה 
כלל אחזקות", כתב ברקת לחברי דירקטוריון כלל 

אחזקות.
"בעניין אחר  כי  עולה ממכתבו של ברקת  עוד 
הקשור להחלטות הדירקטוריון, ביום 16 לדצמבר 
גיוס של  דיווחה כלל החזקות לבורסה על   2019
הנפקת  של  בדרך  מהציבור  שקל  מיליון   660
התמורה תשתמש  כי  ציינה  החזקות  כלל  מניות. 
לרבות  החברה.  של  השוטפת  פעילותה  למימון 
לצורך חיזוק ההון של כלל ביטוח במשטר כושר 
הפירעון הכלכלי הנדרש ממנה בהתאם להוראות 
ההון  מבנה  בניהול  גמישות  והענקת  הרגולציה 
הוזרם  טרם  מדוע  עמדתכם  לקבל  אבקש  שלה. 
סכום זה כהון לחברת כלל ביטוח ולא יאוחר מיום 

 ."10.7.20
החברה הודיעה כי היא לומדת את פרטי המכתב.

כלל אחזקות מבקשת למנות דירקטורים 
מטעמה בכלל ביטוח - הממונה מתנגד

הממונה פנה לחברה בדרישה לדעת מדוע לא הוזרמו 660 מיליון שקל שהחברה גייסה לטובת חיזוק 
ההון של כלל ביטוח < רונית מורגנשטרן

ברקת | צילום: אוראל כהן

 עופר חורש | צילום: 
יונט סוכנות לביטוח בע"מ

בריאות | השתלמות מקוונת



עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות
בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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הטיפ שלי

לא רק עמלה – שימו לב 
 לסעיפים מכשילים בהסכם 

עם החברה
ונזיקין,  בביטוח  מומחה  גבע,  ג'ון  עו"ד 
והמרכז,  ת"א  למחוזות  משפטי  יועץ 

השרון וירושלים בלשכה

יש   - עבודה  כושר  אובדן  בביטוח 
עיסוקו  של  מדויקת  הגדרה  על  להקפיד 
של המבוטח. מדובר בטעויות הרות גורל 
שמשמעותן לעיתים דחיית התביעה בעת 

קרות מקרה ביטוח.
כ'מנהל  שהוגדר  שרברב  למשל, 
יכול  ולא  בידיים  שנפגע  אינסטלציה' 
יכולה  הביטוח  חברת  כשרברב;  לעבוד 
לדחות את התביעה ולטעון שיכול לעבוד 

כמנהל בתחום.
הביטוח  סוכן  שחותם  ההסכם  במסגרת 
עם חברת הביטוח, יש סעיפים שעלולים 
גובה  רק  לא   – בעתיד  אותו  להכשיל 
להיות  יכול  למשל,  כך  חשוב.  העמלה 
כראיה  ישמשו  החברה  'ספרי  לפיו  סעיף 
הוא  אם  הרישומים'.  לנכונות  מוחלטת 
חותם על ההסכם, הוא לא יוכל לחלוק על 

רישומי העמלות שמגיעים לו.

דין  עורך  עם  להתייעץ  מומלץ  לכן 
מומחה בהסכמי סוכן־חברת ביטוח, לפני 

שחותמים על ההסכם. 
ועוד ביחסי סוכן/חברה – תדרשו בהסכם 
עם החברה, או לפחות תנסו, להכניס סעיף 
שבו החברה מתחייבת שלא תפנה ישירות 
ללקוחות הסוכן, אלא באמצעותו. גם כאן 

יכול לעזור עורך דין מומחה בתחום.

על נזקי רכוש ואבדן רווחים 
בצל הקורונה

לשכת  מנכ"ל  בכר,  דוד  וסו"ב  רו"ח 
מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים 

הינם  רווחים  ואבדן  רכוש  שנזקי  למרות 

אש  שפוליסת  מומלץ  נפרדים,  כיסויים 
ואובדן רווחים יופקו אצל אותה מבטחת. 
זאת משום שהדבר מהווה תמריץ לחברת 
הנזק  בטיפול  ויעיל  מהיר  לשיפוי  ביטוח 
הישיר על מנת להקטין את הנזק התוצאתי.
כמקרה  חלה  רכוש  ביטוח  של  הפעלתו 
ביטוח בהתרחש נזק פיזי, לכן אינו מכוסה 
מפני וירוס הקורונה. כך, גם אובדן רווחים 
שהתנאי לקיומו הינו התממשות נזק רכוש 

בר כיסוי.
רווחים  אובדן  בביטוח  המונחים 
הטרמינולוגיה  מתוך  בחלקם  לקוחים 
לב  לשים  יש  אולם,  החשבונאות.  של 

המקובל  מן  שונות  פעמים  שההגדרות 
וכמובן שהנוסח הקובע הוא כפי שנרשם 

בפוליסה.
מומלץ לכם סוכני הביטוח לציין בפוליסת 
ההוצאות  מהן  רווחים  לאובדן  ביטוח 
מאי  להימנע  ובכך  ושיעורן,  המבוטחות 
והנזק  אירוע  התרחשות  במקרה  הבנות 

בעקבותיו.
כאמור,  תכליתו  תוצאתי,  נזק  ביטוח 
הפרעה  תגרם  ביטוח  ממקרה  שכתוצאה 
עסקית ולמבוטח יגרם אובדן רווח גולמי 

בניכוי ההוצאות המשתנות שנחסכו.
קיימת  רווחים  לאובדן  פוליסה  במסגרת 
כולו  העבודה  שכר  את  לבטח  אפשרות 
סעיף  ה־"כפול",  בסיס  על  נפרד,  בסעיף 

המומלץ בעסקים עתירי עבודה.
את  לשנות  מאפשרת  הפוליסה  רשימת 
"צמצום  וגם  המחזור"  "צמצום  המילים 

התפוקה".  
מרכיבי  את  יותר  במדויק  שנגדיר  ככל 
עליכם  יקל  כך  המבוטח  הגולמי  הרווח 

הטיפול בתביעה לאחר האירוע. 
במידה ונגרם נזק תוצאתי, וללקוח שלכם 
בשל  להגיש  ניתן  ביטוחי,  כיסוי  אין 

רשלנותו של צד ג' תביעה כגורם הנזק.

הזהירו את הלקוח לגבי 
תקופת ההתיישנות

עו”ד אמנון פיראן, דיני נזיקין ותביעות 
ביטוח

של  הדיוניות  הטענות  אחת   - התיישנות 
תביעה  לדחות  בבואן  הביטוח  חברות 
תקופת  כידוע,  התיישנות.  טענת  הינה 
ואולם  שנים,   3 הינה  בביטוח  ההתיישנות 
חוק  של  תיקון  ולאחר  האחרונות  בשנים 
כי  רחבה  פרשנות  ישנה  הביטוח,  חוזה 
זכאות  שקמה  מיום  נספרת  התקופה 
ולא  הנכות  התגבשות  כלומר  למבוטח, 
מועד התאונה. רבים מהתובעים מסתמכים 
הביטוח  סוכני  להם  שמוסרים  מידע  על 
אשר נוקבים במועד קביעת הנכות מתאונה 

על ידי ועדות של המוסד לביטוח לאומי.
הטיפ שלי: ראשית, הזהירו את הלקוחות 
שנית,  ההתיישנות.  תקופת  לגבי  הפונים 
את  שמצמצמת  גישה  ישנה  כי  דעו 
הפרשנות לגבי המועד הקובע להתיישנות 
המבוטח  בעוכרי  לבוא  יכול  זה  ולעיתים 

אשר עלול לבוא בסוף בחשבון איתכם.
טענה  היא  הגילוי  אי  טענת   - גילוי  אי 
ביטוח.  תביעות  של  בדחייה  שכיחה 
כי  טוענים  מבוטחים  מהמקרים,  בחלק 
סיפרו לסוכן הביטוח את כל ההיסטוריה 
סוכן  לטענתם  ואולם  שלהם  הרפואית 
כאשר  מהדברים  חלק  השמיט  הביטוח 

רשם זאת על גבי הטופס.
על רקע זה, נוהגים תובעים לצרף את סוכן 
הביטוח כנתבע בתביעה המשפטית. הטיפ 
שלי - תתחקרו את המבוטח היטב בעת 
דבר  כל  רשמו  הבריאות.  הצהרת  מילוי 
כזה  בנתון  ראש  תקלו  ואל  מספר  שהוא 
או אחר. תנו לחתם של חברת הביטוח את 

כל המידע ושהוא יחליט.
תיעוד - תתעדו את שיחות המכירה כולל 
הנחיות שונות של המבוטח. ברבות הימים 

זה יסייע לכם.
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השירות כ קידום  מאסטרטגיית  חלק 
לעבור  ממשיכה  איילון  והדיגיטציה, 
בחברה.  הידע  ניהול  בתחום  גם  מהפכה 
לאור ריבוי הלקוחות והצמיחה הגבוהה שמציגה 
ומתפעלת  עובדים   1,100 המעסיקה  הקבוצה 
בכל  וסוכנויות  סוכנים  כ־2,600  הכולל  מערך 
את  להטמיע  איילון  החליטה  הארץ,  רחבי 
 Lighthouse - מערכת ניהול הידע החדשנית
המקצועי  הידע  כל  את  המאגדת   KMS של 
בכלל מחלקות החברה, מפשטת את הגישה אליו 
השירות  במדדי  משמעותי  לשיפור  ומובילה 

וקיצור זמני השיחה.
השירות  במוקדי  כפיילוט  שהחל  הפרויקט 
כולל  המחלקות,  לכל  מתרחב  וכעת  החברה  של 
המושגים,  המסמכים,  כל  של  וארגון  מיפוי 
המוצרים וכללי הרגולציה בתוך המערכת בצורה 
שתאפשר לנציגי השירות לאתר כל פיסת מידע 
רלוונטית בלחיצת כפתור באמצעות טכנולוגיית 

 ,KMS של  ייחודי  פטנט   –  GetAnswer
הרצויה  השאלה  את  להקליד  לנציגים  המאפשר 
רלוונטיות  חיפוש  תוצאות  במהירות  ולקבל 
 Google כולל מידע מקדים על כל פריט )מעין

ארגוני(. 
אנוש  ומשאבי  חדשנות  מטה,  אגף  מנהלת 
כי:  מציינת  ליכטנשטיין־שני  רוני  באיילון, 
מורכבים  ומונחים  במוצרים  רווי  הביטוח  "עולם 
שעל  תכופות  רגולטוריות  לתמורות  וחשוף 
הפרטים  עד  להכיר  והמכירה  השירות  נציגי 
הקטנים ביותר כדי לתת מענה מקצועי ואפקטיבי 
והעובדה  שהטמענו  החדשה  המערכת  ללקוח. 
בלחיצת  ברורה  בצורה  מופיע  הרצוי  שהמידע 
כפתור, מאפשרת לנציגים שלנו להתמקד במתן 
החברה  וסוכני  ללקוחות  ומהיר  איכותי  שירות 
פה,  בעל  נהלים  ללמוד  מהצורך  אותם  ופוטרת 
לחפש תשובות בתיקיות או לבזבז זמן מיותר על 

התייעצויות עם מנהל או אחראי משמרת".

איילון משדרגת את מערך השירות והמכירה 
כחלק מהתהליך החברה תקצר את זמני השיחה ותטמיע מערכת ניהול 

ידע חדשנית שתשפר את מדדי השירות < רונית מורגנשטרן

רוני ליכטנשטיין־שני ׀ צילום: אייל גזיאל

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

https://bit.ly/2WIo0ex


לפרטים והרשמה - לחצו כאן

תכנון פרישה

מחיר עבור חברי לשכה: 3,510 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה עד 05.08.20

₪

לימוד תחום הפרישה לאנשי מקצוע מעולמות הפיננסיים והפנסיוניים,
הינו הזדמנות למינוף מקצועי והרחבת הפעילות העסקית,

תוך כניסה לפעילות משיקה ומשלימה לתחומי העיסוק הקיימים,
בעולם בו קצב הביקוש גבוה מהיצע אנשי המקצוע

קורס
פרונטלי

מועד פתיחה: יום חמישי | 06.08.20
שעות: 14:00-10:00

הקורס יכלול 10 מפגשים שבועיים בימי חמישי

מיקום: המכללה לפיננסים וביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א
מותנה לקבוצה של 20 משתתפים

מרצה: אלקנית עוז, CFP מומחית בתכנון וליווי פרישה

 חדש ולראשונה במכללה לפיננסים וביטוח – קורס חובה!

* מיועד לבעלי רקע בתחום הפנסיוני

https://bit.ly/38hrDgD
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עדת החוקה חוק ומשפט, בראשות ח"כ יעקב ו 
את  ראשונה  לקריאה  השבוע  אישרה  אשר, 
החרגת   - )תיקון  לפועל  ההוצאה  חוק  הצעת 
התש"ף  שלישי(,  צד  בידי  רפואי  ביטוח  עיקול 

2020, שיזם ח"כ מיכאל מלכיאלי )ש"ס(.
הכלל  למרות  כי  נקבע  לפועל  ההוצאה  בחוק 
הבסיסי לפיו ניתן לעקל כל נכס של חייב, לרבות 
צד  בידי  הנמצאת  ואף  עתידית  או  קיימת  זכות 
ניתנים  אינם  אשר  חריגים  נכסים  ישנם  שלישי, 
שאינם  אלה,  בחריגים  להכליל  מוצע  לעיקול. 
לחייב  המגיעים  כספים  גם  לעיקול,  ניתנים 
מביטוח רפואי בשל טיפול רפואי או עבור מימון 
ח"כ  המציע,  בהסכמת  רפואי.  ציוד  או  תרופות 
מלכיאלי, צומצמה ההחרגה רק לביטוחים רפואיים 
שיש בהם משום שמירה על בריאותו הבסיסית של 

החייב, כגון טיפולים מציל חיים.
"הצעת החוק חברתית, צודקת וחכמה שכותרתה 
הביטוח  לפחות  מעוקלים,  שנכסיו  אומרת שאדם 
מלכיאלי.  מיכאל  ח"כ  אמר  יעוקל",  לא  הרפואי 
"היא נוסחה בעקבות פניית ציבור שהגיעה אליי 

היכולת  בקצה  שנמצאים  אנשים  של 
שגם  מגיעים  לביה"ח  וכשמגיעים 

בחוק  יש  מעוקל.  הרפואי  הביטוח 
ועוד  חיים  ולבעל  למקרר  החרגה 
שורה של החרגות שאליהן צריכה 

להצטרף ההחרגה הזו".

"נעשה עוול" 
בדיון השתתף גם נציג הלשכה, סו"ב 

איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד 
המשתתפים  לב  תשומת  את  שהפנה  בלשכה, 
החולים:  קופות  דרך  שלא  סיעוד  לפוליסות 
לחוק  לתיקון  הצעה  כי  לציין  חייב  אני  "ראשית 
מוצדקים  נכונים,  סעיפיה  וכל  ביותר  חשובה 
ועושים חסד", אמר מורי. "אני מבקש להפנות את 
במסגרת  נעשה  הפלא  למרבה  כי  לבכם  תשומת 
התיקון עוול לבעלי פוליסות סיעוד קולקטיביות 
התיקון  בהצעת  החרגה  מוגדרת  ואישיות. 
לפוליסות של קופות החולים בלבד ואינן מוזכרות 
דרך  שאינן  זהה  כיסוי  הנותנות  סיעוד  פוליסות 

הקופות.
אחד  סיעודיים  שני  יהיו  כי  "יצא 
פוליסות  עם  אחד   – השני  ליד 
פוליסה  עם  ואחת  החולים  קופת 
אווירית  תעשיה  מצוות,  דומה 
יזכה  אחד   – פרטית  פוליסה  או 
כל  ללא  יישאר  ואחת  לכיסוי 
מטפלת,  אותה  כיסוי,  אותו  סיוע. 
של  התייחסות  רק   – חיתולים  אותם 
והגדירו  כך  זאת  שנו  אנא  שונה.  החוק 
מוגבלת  אינה  סיעודי  ביטוח  של  הגדרה  כל  כי 
פוליסות  אלא  החולים,  קופות  של  לפוליסות 

סיעוד כולן", ציין מורי. 
אמר  בלשכה  והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר 
והסיעוד  הבריאות  "ועדת  ופיננסים":  ל"ביטוח 
תמשיך לטפל בנושא החשוב הזה ובמסגרת המשך 
הדיונים לקראת הקריאה השנייה אוודא כי ציבור 
חייו  כל  שהשקיע  שלנו  ביותר  החלש  הלקוחות 
בפוליסות סיעוד אצלנו יזכה למענה ויהיה פטור 

מעיקול".

 הצעת החוק להחרגת עיקול ביטוח רפואי 
אושרה לקריאה ראשונה

ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה תוודא שגם פוליסות הסיעוד הפרטיות ייכללו בחוק < רונית מורגנשטרן

ח"כ מלכיאלי
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חזון משותף: מכניסים את הדור הצעיר לענף
סו"ב תדהר סאטובי, יו"ר הוועדה הבין דורית בלשכה, בראיון עם האקטואר דוד בכר על פער הדורות, 
שיתופי פעולה אפשריים, הגדלת הכנסות וגם – הערכת שווי תיק ביטוח < מערכת "ביטוח ופיננסים"

ביטוח נ ההון,  שוק  רשות  תוני 
וחיסכון מציגה נתונים המעידים 
וקצב  מתבגר  הביטוח  ענף  כי 
כניסת הדור הצעיר איטי ביחס לענפים 
יו"ר  סאטובי,  תדהר  סו"ב  אחרים. 
הוועדה הבין דורית בלשכה, שהוקמה 
מחדש לאחרונה, זיהה את הבעיה וכעת 
הוא רותם את חברי הוועדה בראשותו 

לטיפול בנושא.
ליצור  הוועדה  של  ויעודה  "מטרתה 
ותיק  ביטוח  סוכן  בין  פעולה  שיתופי 
לבין סוכן ביטוח צעיר בתחילת דרכו, 
לשיפור  גם  לסייע  היתר,  בין  ובכך, 
תדמית הענף", אומר סאטובי. "הראיון 
חבר  להיותו  שבנוסף  בכר,  דוד  עם 
 ,CLU פנסיוני  סוכן  גם  הוא  הוועדה 

מתכנן פיננסי מוסמך CFP, אקטואר ומעריך שווי 
CFV, יעניק לסוכנים תשובות לשאלות בונות אמון 

בין הסוכנים הוותיקים לצעירים".
מדוע לדעתך סוכני ביטוח ותיקים "תקועים" או 

חווים נסיגה בסוכנות הביטוח שבבעלותם?
סוכנות  להעברת  שההתייחסות  מכיוון  "זאת 
לבד  נתקלת  צעיר  לסוכן  ותיק  מסוכן  הביטוח 
מהיבטים עסקיים, גם בקושי הנובע מהקשר הרגשי 
לסוכנות והדבר בולט ביתר שאת עם שיקולי העברה 
סוכני  הביטוח.  בסוכנות  שעובדים  משפחה  לבני 
מוטעית  במחשבה  לעיתים  נתקעים  ותיקים  ביטוח 
שתהליך העברה תיק ביטוח, בבוא היום, הינו תהליך 

קצר. זוהי כמובן מחשבה שגויה".
הוותיק  מהסוכן  המונעים  המחסומים  מהם 

להגדיל מכירות?
השינויים  הינה  העיקרית  הסיבה  "לדעתי, 

הסוכן  הכנסות  על  איום  שמהווים  הטכנולוגיים 
חוזרים  כן,  וכמו  חשוף  פחות  הוא  אליהם  הוותיק, 
של רשות שוק ההון המפורסמים בתדירות גבוהה, 

היעדר הכשרה בהתאם לרוח הזמן, ועוד.
סוכן  מקבלת  הימנעות  קיימת  ותיק  סוכן  "אצל 
שונה  באופן  העסק  ניהול  לתפיסת  מהחשש  צעיר 
חש  הוא  אליהם  העובדים  במצבת  שינוי  ובמקביל, 

נאמנות". 
צעיר  סוכן  מהכנסת  פחד  קיים  לדעתך  האם 

לסוכנות?
"זהו מצב לא פשוט. חששו של הסוכן הוותיק כי 
עדיין  מרגיש  הוא  כאשר  הפירמידה,  מראש  ידחק 

מעורב בעסק בו השקיע את רוב שנותיו. 
הסוכן  בין  שנוצר  בחיכוך  נתקלתי  אחת  "לא 
שרכש  ומהידע  מניסיונו  לתת  שמבקש  הוותיק 
שמשתדל  הצעיר  הסוכן  לבין  השנים  במשך 

ספק  אין  הזמן.  ברוח  ניהול  להכניס 
שפחד זה יש בו להטיל צל הן במישור 
העסקי והבין אישי. הסרת הפחד תביא 
ומושכלת  נכונה  להתנהלות  למעבר 

לטווח הקצר והארוך.
החזון  את  רואה  אתה  כיצד 

המשותף בפער הדורות?
דורית  בין  להעברה  שלי  "ההמלצה 
להבנות  שצריך  תהליך  זהו  כי  היא 
תכניות  הכולל  מתמשך,  באופן 
על  ורגשיים,  מקצועיים  מהיבטים 
עם  התמודדות  תוך  אמון  ליצור  מנת 
האתגרים. כמו כן, יש לבדוק את מבנה 
סוכנות הביטוח וכיצד ניתן לשלב את 
הדור הוותיק עם הדור הצעיר על כל 
כוח  של  תפקידים  כגון  ההשלכות, 
אדם, מקבלי החלטות וראיה קדימה לניהול הסוכנות 

תוך ניצול אופטימלי של המשאבים.
צעיר  ודור  מתבגר  דור  שילוב  כי  לציין  "ראוי 
בעסק משפחתי יכול להיות בעייתי לא פחות וטומן 
משתנים נוספים, ללא קשר לסביבה העסקית. ככל 
שעליו  פעולה  בדרכי  ממוקד  המתבגר  שהסוכן 
לנקוט, הוא עשוי להתחבט בקבלת החלטות הנוגעות 

לשילוב בני משפחה להעברה בין דורית.
אליו  המקצועי  הגוף  הינו  דורית  הבין  "הוועדה 
ניתן לפנות להתייעצות. חברי הוועדה ישמחו לסייע 
רצונם  את  ולהגשים  שניתן  ככל  העניין  לבעלי 
והצעיר תוך התייחסות למכלול  הוותיק  של הסוכן 
ובין  כלכלית  ארגונית,  מקצועית,  כעזרה  ההיבטים 

אישית".
על  בקצרה  לי  ספר  שווי,  ומעריך  כאקטואר 
פועלך בתחום וכיצד הערכת שווי תורמת לשיתוף 

פעולה המגשר על פער הדורות?
"הערכות שווי תיק ביטוח, הכולל קשרי לקוחות 
פעולה.  לשיתופי  ראשוני  שלב  הינו  ומוניטין, 
בבחינת יצירת מערכת יחסי אמון, כאשר כל אחד 
הביטוח  תיק  שווי  מה  אינדיקציה  מקבל  מהצדדים 
משתחרר  הוותיק  הדור  ומתן,  המשא  להמשך  שלו 
מהקיבוע בו הוא שרוי ומרבית המחסומים המונעים 
על  לדבר  שלא  נעלמים,  מכירות  להגדיל  ממנו 

הסרת חשדנות.
ומתמחה  שווי  בהערכות  גם  כאמור,  עוסק,  "אני 
מעריכי  לשכת  מנכ"ל  משמש  ביטוח.  בסוכנויות 
להערכת  בישראל.  הפיננסיים  והאקטוארים  השווי 
שווי מספר שיטות, בדרך כלל בהתאם לאופי העסק. 
השיטה המקובלת להערכת תיק ביטוח הינה שיטת 
המכפיל, בכפוף לדוחות הכספיים, מותאם להיבטים 

ייחודיים של תיק הביטוח והשלכות מיסוי.
אלי  לפנות  רשאי  לשכה,  חבר  ביטוח,  סוכן  "כל 
וכיוון  להתייעצות  דורית  הבין  הוועדה  באמצעות 
ויענה  הפרק  שעל  עסקה  לבניית  פעולה  לדרכי 

בשמחה".

דוד בכר ותדהר סאטובי | צילום: באדיבות המצולמים 

שירביט מרחיבה את פוליסת ביטוח דירה 
ותכולתה גם כנגד נזקי טרור

חברת שירביט הודיעה כי הפוליסה שלה לביטוח דירה ותכולתה הורחבה ותכלול מעתה גם כיסוי 
כנגד נזקי טרור.

או  הדירה  למבנה  ישיר  פיזי  נזק  מכסה  מציעה  היא  אותו  הטרור  נזקי  ביטוח  כי  נמסר  מהחברה 
לתכולתה, כתוצאה ממעשה טרור )לא ממלחמה( ומעניק שיפוי בגין הרכוש שניזוק, בסכום ההפרש 
וקרן  רכוש  ממס  המבוטח  בידי  המתקבל  הפיצוי  לבין  כינון  ערך  לפי  המבוטח  הרכוש  שווי  שבין 

פיצויים.
עוד נמסר כי בכל מקרה לא יפחתו תגמולי הביטוח בגין נזקי הטרור מסכום השווה ל־10% מהסכום 

אשר משולם בפועל בגין נזקי הטרור על ידי מס רכוש וקרן פיצויים.
הפיצוי  בו  צורך  על  לענות  בא  החדש  הטרור  "כיסוי  כי  מסר  שירביט,  מנכ"ל  ליבושור,  צביקה 
המתקבל ממס רכוש הינו מוגבל על פי החוק ואיננו מכסה את מלוא הנזק. כך לדוגמה, הקרן איננה 

מכסה נזקים לחפצי ערך כגון תכשיטים וחפצי אומנות.
"מדובר במוצר מנצח נוסף מבית שירביט, הממשיכה את תנופת הצמיחה ושדרוג המוצרים בביטוח 

הכללי, לתועלת הסוכנים וציבור המבוטחים", ציין ליבושור. 
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 התובעת טענה כנגד חברת הביטוח: 
"אין עם מי לדבר"

האם לא הגיעה העת שחברות האשראי יקבלו קוד גבייה מדויק מחברות 
הביטוח ביחס לחיוב המופיע בדיווחים החודשיים? < עו”ד עדי בן אברהם

נדונה ב קטנות  לתביעות  המשפט  בית 
הלינה  אשר  מבוטחת  של  תביעתה 
אותה  מטעה  הביטוח  שחברת  כך  על 
שנגבות  כך  על  הלינה  וכן  השנתיים,  בדיווחים 
ממנה פרמיות לביטוח חיים שהיא כלל לא רצתה 

בו ואין לה עם מי להפגש בעניין.
לכאורה תביעה קטנה, אלא שהבקשות שהועלו 
הציבור  מצוי  בו  לקושי  בנוגע  לליבי  נגעו  שם 
סוכן  חשיבות  את  המעצים  הביטוח  עולם  בהבנת 
הביטוח המקצועי ובעל הרשיון. אני מדגיש עובדה 
שהציבור  לכך  רבה  חשיבות  קיימת  בעיני  כי  זו 
אותו  ילוו  מורשים אשר  בעלי מקצועי  ידבר עם 

בנבכי עולם הביטוח.
משך  כנגד  התובעת  טענה  לשירות,  ביחס 
הביטוח,  חברת  של  הטלפוני  לשירות  ההמתנה 
טענה כנגד המענה האוטומטי ושאלה מדוע חברת 
למתן  קבועות  ושעות  ימים  מקצה  לא  הביטוח 
שירות פנים אל פנים עם אדם בר סמכא בענייני 
ולברר  לבוא  יוכלו  שמבוטחים  מנת  על  ביטוח, 

איתו דברים שלא ניתנים לבירור בטלפון.
את  רכשה  לא  היא  כי  התובעת  הלינה  בנוסף, 
ביטוח החיים אשר בגינו היא מחוייבת כבר משנת 
2015, והביטוח נעשה ללא ידיעתה וללא הסכמתה. 
החיוב של חברת  בדפי  כי  הוסיפה התובעת,  עוד 
בריאות"  "ביטוח  תחת  חיובים  מופיעים  האשראי 
 – חיים  ביטוח  להיות  צריך  אחד  שלפחות  אלא 

אותו ביטוח שהיא כאמור לא רכשה לטענתה.

התובעת הכחישה
חברת הביטוח השיבה כי התובעת מבוטחת בשתי 
פוליסות האחת לתגמולי סיעוד, והשניה לביטוח 
חיים. הפוליסות נמסרו לתובעת במועד הרכישה, 

והתובעת לא ביקשה לבטלן.  
ובין  שיחה  הקלטות  הציגה  אף  הביטוח  חברת 
לתובעת  הביטוח  חברת  של  יזומה  שיחה  היתר, 
לצורך שיווק ביטוח חיים למקרה פטירה. בשיחה 
לרבות  הנדרשים  הפרטים  את  מסרה  התובעת 
שמות המוטבים )ילדיה( ואף נעשה שיקוף לשיחת 
המכירה, אלא שהתובעת הכחישה כי היא זו אשר 

מדברת בשיחה. 
בית המשפט אשר ישב על המדוכה קבע כי ככלל, 
הנטל להוכיח את התביעה הינו על התובעת שהרי  
"המוציא מחברו, עליו הראיה". לכן, על התובעת 
חברת  של  האחריות  את  התביעה  בבסיס  להוכיח 
האירוע  בין  והקשר  שנגרם  הנזק  את  הביטוח, 
התובעת  כי  המשפט  בית  קובע  זה  במקרה  לנזק. 

וכי  טענותיה,  את  להוכיח  הנטל  את  הרימה  לא 
בית המשפט לא שוכנע שנפלו ליקויים בתקשורת 

אשר הובילו לנזק כספי. בית המשפט מדגיש כי 
המתאים  השם  יופיע  האשראי  שבכרטיסי  ראוי 
להוביל  כדי  בכך  היה  שלא  אלא  הפוליסה,  לשם 

לגבייה ביתר.  

נשמעה בקולה
הכספים  לגביית  ביחס  כי  קובע  המשפט  בית 
נשמעה  שהתובעת  הרי  החיים,  ביטוח  בפוליסת 
דוחה את  הוא  ולכן  רוכשת את הפוליסה,  בקולה 
טענת התובעת כי השיחה לא נערכה עימה, וזאת 

מאחר שקיים דמיון, "עד כדי זהות", כלשון בית 
המשפט לקולה של התובעת, ובשיחה אף נמסרים 
מישהי  מדוע  להבין  וקשה  רבים,  אישיים  פרטים 
אחרת תבחר לעשות לתובעת ביטוח חיים ולרשום 
את ילדי התובעת כמוטבים. בית המשפט מבהיר 
ליתר  ביחס  העניינית  סמכותו  את  לתובעת 
התביעה  את  דוחה  ולבסוף  השונות  טענותיה 

ומחייב את התובעת בהוצאות חברת הביטוח. 
ידי  על  ערעור  יוגש  אם  ידוע  לא  זה  בשלב 

הצדדים.
מספר  מעלה  הזו  התביעה  היועמ"ש:  דבר 
בו  למצב  דוגמה  זו  ראשית,  למחשבה.  נקודות 
מבוטחת מגישה תביעה בשביל לקבל מידע לאחר 
זכתה לקבלו מחברת הביטוח  היא לא  שלטענתה 
ראו  שנית,  ישירות;  הפוליסה  את  רכשה  ממנה 
הכיסויים  של  והבנה  מידע  פער  קיים  כמה  עד 
בירור צרכים מלא  הביטוחים הנרכשים, המצריך 
של המבוטחים; ושלישית, חשיבות התיעוד - אנו 
עדים למקרה בו בזכות הקלטה מסודרת הופרכה 
הטענה של המבוטחת בדבר העדר בקשתה לרכוש 

ביטוח חיים. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

 "זו דוגמה למצב בו 
מבוטחת מגישה תביעה 

בשביל לקבל מידע לאחר 
 שלא זכתה לקבלו 
מחברת הביטוח"
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shutterstock :התלוננה גם כנגד השירות הלקוי. למצולמת אין קשר לנאמר | צילום
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מי ימנע מ"מקס" לחסל עצמאים בכל 
תחום שהוא?

סו"ב שמוליק אבוטבול סבור כי אף עסק בעולם לא יכול להתמודד עם סוג התחרות שנכפתה 
על הסוכנים מול חברת "מקס" • "במקרה כזה לא תהיה תחרות, זה יהיה מרחץ דמים"

תחרות כ על  מילים  מה 
על  לא  והפעם  הוגנת 
בחור  היה  משה  ביטוח. 
נסיעות  סוכנות  הקים  הוא  חרוץ; 
ומכר כרטיסי טיסה לכל המעוניין.

יום אחד חברת האשראי של משה 
נסיעות.  סוכנות  היא  גם  הקימה 
מאוד  נאמנים,  לקוחות  היו  למשה 
נאמנים. ישראל, הלקוח הקבוע של 
לארצות  טיסה  ממשה  הזמין  משה, 
וישראל  סוכם  המחיר  הברית. 

משלם את המחיר.
קו  ועל  מספר  דקות  חולפות  לא 
מחברת  מיכל  ישראל,  של  הטלפון 

מסוכנות  מיכל  כאן  ישראל,  "שלום  האשראי. 
כרטיס  לך  להציע  רצינו  מכיר?  'מקס',  הנסיעות 
בחמישה  הנמוך  במחיר  הברית  לארצות  טיסה 
טיסה,  אותה  שילמת.  ממש  שעכשיו  מזה  אחוזים 

באותן שעות, אז מה אתה אומר ישראל?".

שיכול  שהוא,  ענף  בשום  בעולם,  עסק  אין 
רגולטור  אין  כזה של תחרות.  סוג  להתמודד עם 
שפוי בעולם שייתן לעסק אחד כזה כוח, כי ברור 
לכל בר דעת שבמקרה כזה לא תהיה תחרות, זה 

יהיה מרחץ דמים.

זה  כל  את  לקבל  הולכת  "מקס" 
במתנה.

רשות התחרות 
נכשלה

על  ויתרה  התחרות  רשות 
תפקידה. הרגולטור הכושל בארץ 
אחת  סנקציה  סיפק  לא  אפילו 
כי  שכזה.  למקרה  משמעותית 
בביטוח?  תעצור  ש"מקס"  מדוע 
טוב,  כי  תראה  ש"מקס"  אחרי 
היא תקים סוכנות נסיעות ובכלל 
תחום  בכל  מפיץ  בכל  תתחרה 
 - יכולת  לה  יש  זאת  בכל  שהוא. 
מי ימנע ממנה לחסל את העצמאים הקטנים אחד 

אחרי השני?

הסדרים  של  ובעלים  מנכ"ל  הוא  הכותב 
סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ בבני ברק

 shutterstock :מדוע ש"מקס" תעצור בביטוח? | צילום 
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מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2317/
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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

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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
של חבר הלשכה אייל שטבינסקי 
על פטירתו של אביו חבר הלשכה 

 יעקב שטבינסקי 
ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של חברת הלשכה נעמי 

פוקס על פטירת אחיה

 רמי אורן 
ז"ל 

שלא תדעי עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער משפחת ארז על 

פטירתו של חבר הלשכה 

 אליעזר ארז 
ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

פוליסות ביטוח רפואי לתקופת 
הקורונה – עכשיו גם בארה”ב

האמריקאית מ המבטחת  הביטוח.  בתחום  חדשות  יוזמות  מחייבת  הקורונה  גפת 
צרכי  את  שיספקו  חדשות  ביטוח  פוליסות  שתי  משיקה   Seven Corners

האנשים היוצאים לנופש בתקופת מגפת הקורונה.
נשיא החברה, ג’רמי מרצ’לנד, אמר כי “מגמת היציאה לנופש השתנתה. הרבה אנשים 
מעדיפים נסיעות ברכב בחודשי הקיץ במקום טיסות. אנחנו גם מנצלים את ההזדמנות 
היוזמה  נסיעות שמתאימים לכיסוי מגפת הקורונה”.  ביטוח  של המגפה לפתח מוצרי 
הביטוחית, הבהיר המבטח האמריקאי, נובעת מן העובדה שהמגפה גרמה לשיתוק בענף 
הנסיעות העולמי והרבה נוסעים לא יכלו לקבל פיצוי על ביטול טיסתם בשל מגפת 

הקורונה.
הפוליסות שהשיקה החברה:

• Liaison Travel Plus - מכסה הוצאות רפואיות בחו”ל הנובעות ממגפת הקורונה.
• Armor - פוליסה שמיועדת לנהגים הנוסעים בכבישי צפון אמריקה ומכסה הוצאות 
נפצע  הנהג  שבו  באירוע  והנוסעים  הרכב  והובלת  מרוחקים  ממקומות  רפואי  פינוי 
בתאונה. זו פוליסה לתקופה של 30 יום כאשר הנסועה היא למרחק של יותר מ־100 
מייל ממקום מגוריו של הנהג. הכיסוי הביטוחי ניתן בארה”ב, קנדה ומקסיקו ולא מכסה 
כך  הרפואי.  הביטוח  ידי  על  בארה”ב  מכוסות  אשר  הקורונה,  בגין  רפואיות  הוצאות 

למשל, ביטוח לנהג בן 45 באוגוסט תחויב בפרמיה של 50 דולר.

בברודוויי מחפשים 
כיסוי ביטוחי 

לתקופת הקורונה

את ת עדיין  חידשו  לא  ברודוויי  יאטראות 
לפחות  תימשך  שלהם  והסגירה  ההצגות, 
ומנהלי  המפיקים  אולם,   .2021 תחילת  עד 
התיאטראות החלו בחיפוש אחר מבטח שיהיה מוכן 
למכור כיסוי ביטוחי להפקות היוקרתיות שבוטלו 

בשל מגפת הקורונה.
הפניה למבטחים האמריקאים לא הניבה תוצאות. 
לכן, נעשתה עתה פנייה לתאגיד לויד’ס על מנת 
עם  לברודוויי  מותאמת  ביטוח  פוליסת  שיערוך 
התיאטראות  מנהלי  משנה.  מבטחי  של  כיסוי 
יצליחו  הקרובים  השבועות  שבמהלך  מצפים 

לערוך פוליסת ביטוח שתענה על דרישותיהם.
הנדרש  הביטוחי  שהכיסוי  הבהירו  המפיקים 
בתחילת  בברודוויי  ההצגות  את  לחדש  יסייע 

 .2021
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