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ביטוח ופיננסים
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 … מדור חדש: 
מפרגנים

סו"ב יאיר סולומון משבח 
עובדים ממגדל על שרות, 
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… חברה במבחן
בוועדת הטייקונים שהתקיימה 

השבוע השיבו יו”ר ומנכ”ל 
כלל לשאלות קשות של יו”ר 

הוועדה  עמ’ 3-4

כלל מצמצמת 
עשרות תקנים 
של מוקדנים 
ואנשי מכירות 
שטח  המשנה 
למנכ"ל כלל 
ביטוח: "יש לנו 
כוונה להתרחב 
ולצמוח בעבודה 
מול סוכני 
הביטוח"
> עמ' 2

כלל מצמצמת 
עשרות תקנים 
של מוקדנים 
ואנשי מכירות 
שטח  המשנה 
למנכ"ל כלל 
ביטוח: "יש לנו 
כוונה להתרחב 
ולצמוח בעבודה 
מול סוכני 
הביטוח"
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מחיר VS שירות
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התייעלות, כ בתכנית  יוצאת  ביטוח  לל 
במסגרתה  יצומצמו  פרסומים  פי  שעל 
מהמשרות  )כ־5%  בחברה  תקנים  כ־200 
לא  אלא  עובדים  לפטר  כוונה  אין  ביטוח(.  בכלל 
נודע,  שעזבו.  עובדים  של  משרות  מחדש  לאייש 
כי במסגרת הקיצוצים מדובר על עשרות מוקדנים 
ואנשי מכירות שטח של תאגיד העזר של החברה 

לשיווק ישיר "הכלל הראשון".
בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" מסביר שלומי תמן, 
העסקים  מערך  וראש  ביטוח  כלל  למנכ"ל  משנה 
בחטיבת לקוחות והפצה, כי אין החלטה על מספר 
התקנים שיקוצץ, וכי הכוונה העקרונית היא שלא 
הצמצומים  על  "ההחלטה  חדשים:  עובדים  לקלוט 
אינה הרמטית, ויהיו משרות מרכזיות שכן יחייבו 

איוש מחדש".
בהתייחסו לאפשרות שרוב הקיצוצים הם בתחום 
לנו  "יש  תמן:  אמר  כלל,  של  הישירות  המכירות 
כוונה להתרחב ולצמוח בעבודה מול סוכני הביטוח 
אנחנו  ולמבוטחיהם.  להם  השירות  את  ולשפר 
השירות.  אלא  קובע,  המחיר  תמיד  שלא  מבינים 
כל חיי גייסתי סוכנים לא על רקע עמלה ותעריף 
האני  והמוצר.  שלהם  השירות  על  אלא  ביטוח, 
זה  לחברה  עסקים  שיביא  שמה  הוא  שלי  מאמין 
לא עוד אחוז או שניים בעמלה, או המחיר לעסק, 
הן  שלי,  לחתמים  אומר  תמיד  אני  השירות.  אלא 
מענה  שייתן  מי   – פרט  בביטוחי  והן  העסקיים 
אם  גם  העסקה.  את  מולו  יסגור  לסוכן,  ראשון 

תיתן את המחיר הכי זול, אבל תעשה את זה לאחר 
שבוע – פספסת, כי הסוכן יסגור עסקה מול החברה 
יחכה  שתיתן לו את ההצעה הכי מהירה. הוא לא 
שבוע למחיר הזול יותר. מהירות התגובה לפניות 
חלק  וזה  קריטית  היא  מחיר  סוכנים להצעות  של 

מהשירות שאנחנו רוצים להבטיח לסוכנים".
הביטוח  לסוכני  מכוונים  אתם  יעדים  איזה 

שלכם בשנה זו? 
הוא   2019 לשנת  ביטוח  כלל  של  מרכזי  "יעד 
נושא  לטובת  הפיננסים.  לתחום  מאסיבית  כניסה 
זה, אנחנו מקימים קולג' פיננסי בחברה להכשרת 
בשישה  הפיננסים,  בתחום  ביטוח  סוכני  כ־160 
שלמים,  לימוד  ימי  של  אינטנסיביים  מפגשים 
הסוכן,  נוספת.  השתלמות  נקיים  הצורך  ובמידת 
בסופו של דבר, כשהוא מגיע ללקוח ומדבר איתו 
הוא  מה  על  להבין  צריך  פיננסיים,  מוצרים  על 
מדבר, אחרת הוא לא יוכל למכור. אני לא מצפה 
מהקולג'  מומחה  השקעות  יועץ  ייצא  שהסוכן 
הפיננסי של כלל, אבל אני כן מצפה שהוא יידע 

על מה הוא מדבר עם הלקוח".
על איזה מוצרים מדובר?

הפיננסי;  החיסכון  פוליסת  על  בעיקר  "מדובר 

סוכן יכול לראות, גם באמצעות המסלקה, שללקוח 
הכסף  בהר  ישכב  שהוא  ובמקום  פנוי,  כסף  יש 
הכסף  את  להעביר  יכול  הוא   ,0% ריבית  ולקבל 
לפוליסה הזאת וליהנות מריבית לא רעה. היתרון 
של הפוליסה הוא בכך שהלקוח יכול להעביר את 
הכסף ממסלול למסלול מבלי לשלם מס רווחי הון 
על יציאה מהמסלול. הפוליסה מתמקדת בהשקעות 
משקיעה  היא  ההון.  שוק  של  סולידיים  במוצרים 
לציבור  כשר  מסלול  גם  ויש  מסלולים,  בכמה 
באג"ח  שקלי,  באג"ח  משקיעה  הפוליסה  הדתי. 
מניות ועוד. הפוליסה היא מתחרה טובה של קרנות 
הנאמנות של הבנקים. אנחנו לא באים להתחרות 
בבנקים, אבל מדובר בכלי פיננסי נוסף וטוב בלי 

לשלם מס רווחי הון.
לתחום  להיכנס  להתחיל  לסוכנינו  קורא  "אני 
העסק  לצמיחת  חשובה  רגל  זוהי   – הפיננסים 

שלהם", סיכם תמן.
כוונת  את  בסיפוק  קיבלו  ביטוח  סוכני  בלשכת 
סוכני  מול  הפעילות  את  להרחיב  ביטוח  כלל 
ורואים  הישירות  המכירות  את  ולהקטין  הביטוח 
בכך הישג של הלשכה שהעלתה נושא זה במפגשים 

עם ראשי החברה.

כלל ביטוח מצמצמת הפעילות הישירה 
ותרחיב הפעילות מול הסוכנים

בלשכת סוכני ביטוח הביעו שביעות רצון מהמהלך של כלל להרחבת פעילותה מול סוכני הביטוח ולהקטנת 
המכירות הישירות  זהו הישג של הלשכה ממפגשים שערכה עם ראשי החברה  < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

שלומי תמן

חדשות הביטוח
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"מהירות התגובה לפניות של סוכנים להצעות מחיר היא קריטית וזה 
חלק מהשירות שאנחנו רוצים להבטיח לסוכנים"
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יו"ר כלל ביטוח בוועדת הטייקונים: איי.די.בי 
איננה רשאית להתערב בעסקי החברה

מנכ"ל כלל ביטוח: "מי שבעבר עשה תספורת, כל בקשה שלו לאשראי 
תיבחן עשר בפעמים לפני אישור" < רונית מורגנשטרן 

להתנהלות ו הפרלמנטרית  החקירה  עדת 
ללווים  אשראי  בהסדרי  הפיננסית  המערכת 
כבל,  איתן  ח"כ  בראשות  גדולים,  עסקיים 
הפומביים  השימועים  יום  את  א'  ביום  קיימה 
האחרון שלה, בו ערכה שני דיונים - הראשון לגבי 
פעילותה של חברת כלל ביטוח, בהשתתפות יו"ר 
והשני  נוה,  יורם  החברה  ומנכ"ל  נוה  דני  החברה 
בהשתתפות  ערך,  לניירות  הרשות  פעילות  לגבי 
ראש הרשות, ענת גואטה. להלן הדברים שנאמרו 

בדיון עם ראשי כלל ביטוח.
דני נוה, יו"ר כלל: "קבוצת כלל ביטוח מתנהלת 
כשש שנים לפי מתווה עליו החליט הממונה על 
 IDB שוק ההון, מתווה לפיו מניות השליטה של
בפועל  וכך  טרי,  משה  נאמן,  בידי  מוחזקות 
קבוצת כלל מתנהלת כמבטח ללא בעל שליטה, 
שכן IDB איננה רשאית להתערב בעסקי החברה. 
חיסכון  וכן  הביטוח  עולמות  בכל  פועלים  אנו 

ארוך טווח – בקרנות פנסיה, גופות גמל וביטוחי 
מנהלים. חובתנו בכל הנוגע לחיסכון ארוך טווח 
היא אחת - להשיא תשואה טובה לעמיתים שלנו. 
השקעה  באמצעות  עושים  אנו  זו  חובתנו  את 
אותם,  נציג  שוודאי  תחומים,  של  רחב  במגוון 
ביטוח  כלל  כמו  מוסדי  שגוף  התפקיד  גם  וזה 
ממלא בהשקעות בענפים מרכזיים במשק שלנו – 
תשתיות אנרגיה או הייטק - והכל בכפוף להשאת 

תשואה לעמיתים. 
אשראי  מערך  באמצעות  זאת  עושים  "אנו 
לכללים  בהתאם  המנוהל  ומקצועי,  מנוסה  מאוד 
בודד,  לווה  מגבלת  קפדניים.  מאוד  רגולטוריים 
שאנו  דברים  אלו   – ועוד  גיאוגרפיות  מגבלות 
החלטת  לפי  השלבים,  בכל  בעצמנו  בוחנים 
הדירקטוריון, אך הדירקטוריון אינו מעורב בשלב 
מאותרים,  הדירקטוריון  אנשי  ההשקעה.  בחירת 

חיצונית,  איתור  ועדת  ידי  על  ביוזמתי, 

חדשות הביטוח

דני נוה. "הדירקטוריון אינו מעורב בשלב בחירת ההשקעה" 

מודעה לדיגיטל 
במידות של פרינט

חדש בהראל!

סוכני הראל מתקדמים 
להפקה דיגיטלית

במוצרי בריאות וסיכונים 
ממערכת 
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אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

בהתאם לתנאי השירות

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״

ידי  על  עצמאי  באופן  מתקבלות  וההחלטות 
אותם ועדות שמורכבות מדח"צים".

מועסקים  "בקבוצה  כלל:  מנכ"ל  נוה,  יורם 
המנהלים  ומנוסים,  מקצועיים  עובדים   4,000
ממניות   25% מחזיקה   IDB שקל.  מיליארד   200
מתמחות  יחידות  כולל  האשראי  מערך  הקבוצה. 
הפועלות בנפרד וכן מעגלי בקרה בלתי תלויים. 
והמדיניות  המגבלות  את  קובע  הדירקטוריון 
האשראי  לרגולציה.  מעבר  המחמירה  הכללית, 
ההלוואות  התיק.  מכלל   25% מהווה  העסקי 
השקעה  למשל  מהתיק,   5.5% מהוות  המתואמות 
כח  תחנות  כבישים,  כמו  לאומיות  בתשתיות 
ומתקני התפלה, שגם משיאים תשואה לעמיתים 

וגם המדינה רוצה שנשקיע ונתמוך במיזמים 
כאלה. מי שבעבר עשה תספורת, כל בקשה 
לפני  בפעמים  עשר  תיבחן  לאשראי  שלו 
של  הריאליות  התשואות  לגבי  אישור. 
טוב  במקום  נמצאים  אנו  בעולם  מוסדיים 

.OECDביחס ל־
יש  שבישראל  הייתה  נוספת  "ביקורת 
שמבטיח  המיועדות  החוב  אגורות  תיק  את 
ביניהם  הפרדנו  ולהכין  מינימלית,  תשואה 

לבין ביטוחי מנהלים, שאין להם את המרכיב הזה, 
וגם שם התשואה טובה. יש תשואה מצטברת, של 
מעל 27%, כלומר תשואה של כ־3% בשנה. הדבר 
ניהול  לגבי  התאגידי  המנהל  זה  באמת  החשוב 
לנדרש  מעבר  הוא  הפיקוח  באשראי.  ההשקעות 

ועדות  את  ליישם  הראשונים  והיינו  דין,  פי  על 
להרכיב  חיצוניים,  מנציגים  החיצונית,  האיתור 
ייזום  המדיניות.  את  שמחליטת  הועדות  את 
האשראי מתנהל בנפקד מתפעול האשראי. יש גם 
מודל דירוג פנימי של החברה שרשות שוק ההון 

אישרה ודירגה אותנו כחזקים".

גורם 99
שלכם  מהחוסכים  שלישים  "שני  כבל:  ח"כ 
 43 שנכסיה  מיטבית,  ספיר  בקרן  נמצאים 
באגרות  הם  מהנכסים   34% שקל.  מיליארד 
מובטחת  ריבית  עם  המדינה  שמנפיקה  מיועדות 
שאתם  למרות  ניהול  דמי  עליהם  לוקחים  ואתם 

 2.5 גם  חילקה  הקרן  כלום.  לנהל  צריכים  לא 
מיליארד שקל בהלוואות מתואמות, אבל בדו"חות 
הכסף,  ניתן  למי  לדעת  יכול  לא  הציבור  שלכם 
כי מופיעים שמות קוד כגון גורם 99. האם אתם 

יודעים מי זה גורם 99?".

אבל   ,99 גורם  זה  מי  יודע  "אינני  נוה:  יורם 
הלוואות  אותן  את  מעודדת  שהמדינה  יודע  אני 
אשראי  למתן  ישירה  תחרות  שמהוות  מותאמות, 
הן  הגילוי  הוראות  הבנקאית.  המערכת  ידי  על 
לכל  ההון  שוק  רשות  המדיניות שקובעת  פי  על 
הגופים. היות שבמערכת הבנקאית יש חיסיון על 
זה.  תחת  נהיה  שאנחנו  החליטה  הרשות  גם  כך, 
ככל שתהיה הוראה אחידה על כל הגורמים בשוק, 

לא תהיה לנו בעיה לגלות".
שהבנקים  עבודה  חלוקת  אין  "האם  כבל:  ח"כ 
נותנים אשראי ללווים איכותיים, כך הם והפיקוח 
על הבנקים טוענים, ואתם הולכים לג'אנק? אתם 
של  הגבוה  האחוז  את  שלכם  לעמיתים  מציגים 

הלוואות הג'אנק שלכם?"
הנכסים  של  הארי  "החלק  נוה:  יורם 
שלנו הוא בדירוג מאוד מאוד גבוה. חלק 
לא  כהשקעות  רואים  שאתם  מההשקעות 
מיזמי תשתיות שבשלב  גם  זה  מדורגות, 
פי  על  אותם  לבחון  ניתן  לא  הראשוני 
שאתם  מה  לדעתי  ולכן  חיצוני,  דירוג 
קטן  שלו  הנתח  זבל',  'אגרות  לו  קוראים 
יש  בנוסף,  חושבים.  שאתם  ממה  בהרבה 
את הנושא של ניהול השקעה בסיכון גבוה, שעם 
גבוהה.  תשואה  להניב  יכולה  ומקצועיות  ידע 
הראנו יציבות של תשואות טובות לאורך עשור, 
ב־2008  בעולם  משמעותיים  משברים  שני  כולל 
ו־2011 ובשעת משבר ראיתם איפה אנו עומדים".

 ח"כ כבל: "קרן ספיר המנוהלת על ידכם 
חילקה 2.5 מיליארד שקל בהלוואות 

מתואמות, אבל בדו"חות שלכם הציבור 
לא יכול לדעת למי ניתן הכסף, כי מופיעים 

שמות קוד כגון גורם 99"

…

חדשות הביטוח



https://events.eventact.com/ws/2019_03
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מפרגנים                ציון לשבח

 סוכנים מציינים לשבח את אנשי חברות 
ביטוח מולם הם עובדים

 והפעם – סו"ב יאיר סולומון, מסוכנות בירן בבת-ים, 
מפרגן לחוליית ביטוח חיים מחוז מרכז במגדל

כל הצוות בחוליה שבראשות מורל וקנין "
הוא מדהים; אני עובד עם הרבה חברות, 
אבל השירות שאני מקבל מהחוליה הזאת 
הוא הטוב מכולם – מענה בתוך 24 שעות, יעילות 
שתי  לשבח  לציין  רוצה  אני  במיוחד  נעים.  ויחס 
שרי שפירא, שקו־  רפרנטיות מדהימות בחוליה:

דמה כבר, וטלי הורוביץ, המחליפה שלה בחוליה. 
פירגון  להם  מגיע  מצוין  שירות  מהם  מקבל  אני 

גדול", אומר סולומון.
"זו חוליה שכוללת עובדות עם המון רצון לסייע 
לא  הרפרנטית שלי  אם  גם  במהירות האפשרית; 
נמצאת אז אחת אחרת תמיד מוכנה לעזור. תמיד 
־בחיוך ותמיד בשרותיות הכי גבוהה שיש. זה מת
־חיל מראש הצוות, ראש החוליה ועד לשאר הרפ

רנטיות. חלקן אפילו מתקשרות אליי בימי שישי 
שבקשתי,  דברים  לגביי  הבהרות  צריכות  כשהן 

ואפילו אם הן עובדות מהבית".
על  "אנחנו שמחים  מגיבה:  ממגדל  וקנין  מורל 

־הבחירה בנו כחוליה מובילה בשירות מטעם סוכ
ני הבטוח. אנחנו במגדל משתדלים תמיד לראות 

־לנגד עינינו את טובת הסוכן כלקוח מוביל במע
־רכת, ומשתדלים ככל שניתן לתת לו חווית שי

רות נעימה וטובה המבוססת על יחס אישי קרוב 
ומשמעותי.

הוא  האישי  והקשר  החוליה  חברי  בין  "היחס 
המפתח להצלחה. זאת יחד עם שיתוף הפעולה, 
ביטוי  לידי  שבאים  ההדדית  והעזרה  הנכונות 
שלתת  מאמינים  אנו  לסוכנים.  השירות  במתן 

שרות זאת זכות.
ומנהל  מנהלות  מעשר  מורכבת  שלנו  "החוליה 
את  יוצרים  וביחד,  לחוד  ואחד,  אחת  שכל  תיק, 
חווית השירות שמקבל הסוכן. עובדי החוליה הם 
גולדשטיין,  נאטליה  ריבקוב,  אינה  הס,  שרה 
אלשן  מיכאלוב,  ליה  ליבמן,  לילך  רום,  יפית 

לבייב, ליאת שוקר, טלי הורוביץ וחן ספקטור.
"כל חברי החוליה הם עובדים ועובדות מהשורה 

הראשונה בעלי תודעת שרות מצוינת, מקצועיים, 
ורצון  מוטיבציה  חדורי  מסורים,  יוזמה,  בעלי 
וזה המתכון שהביא להישגים המצוינים  להצליח, 
ואנחנו  מקצוע  זה  שרות  המעולה.  והשרות 

מקצוענים".

קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד 
חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן?  שלחו 
ronitrmx1@gmail.com :אלינו למייל

מורל וקנין | צילום באדיבות מגדל

 מדור
חדש 
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חדשות הביטוח

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | 
 ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל. בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים. השימוש ב-Pocket מיועד ללקוחות 

מעל גיל 18 המחזיקים פוליסת PassportCard בתוקף.

זוכת הפרס לחדשנות 
טכנולוגית ב"ועידת עדיף"

על השקת הביטוח האוטונומי 
הראשון בעולם.

קורס ש בוגרות  עשרה  ש 
קיבלו  הראשונות  הרפרנטיות 
בטקס  תעודותיהן  את  היום 
המכללה  במשרדי  שהתקיים  מרגש 
לפיננסים וביטוח בתל אביב. כל הבוגרות 
ישולבו בעבודה מיידית בסוכנות אליפים, 
עבורה.  הקורס  את  מהמכללה  שהזמינה 
סו"ב  הלשכה  נשיא  השתתפו  בטקס 
אלכס  אליפים  מנכ“ל  רוזנפלד,  ליאור 
האלמנטרי  התחום  מנהל  צ‘רנומורדיק, 
שירות  נציג  יערי,  עודד  באליפים 
המכללה  יו"ר  וג‘ימה,  שחר  התעסוקה 

דניאלי  רונן  המכללה  מנהל  פרידמן,  חוה  סו"ב 
ומנכ"ל הלשכה רענן שמחי.

מסרו  מאליפים  יערי  ועודד  צ'רנומורדיק  אלכס 
חודשים,  מספר  "לפני  כי  ופיננסים"  ל"ביטוח 
בפגישות עם הנהגת הלשכה התחדד הצורך בעובדים 
בשיתוף  לדרך  לצאת  והצענו  נוספים  מיומנים 
פעולה עם הלשכה. לשמחתנו, פעל מנכ"ל הלשכה 
לשיתוף פעולה ייחודי עם לשכת התעסוקה, ולאחר 
לדרך.  יצאנו  המועמדות  של  קפדני  מיון  שביצענו 
בנינו תוכנית לימודים עשירה ששילבה בין לימודים 

עיוניים וביצוע תרגולים פרקטיים. התוכנית נמשכה 
והביאה לביטוי  ימים, 150 שעות אקדמאיות,  חודש 
את העקרונות בהן דוגלת אליפים באשר לאיכויות 
היום  המודרני.  הסוכן  משרד  מעובדי  הנדרשות 
בוגרות ברמה  ויש לנו 16  הסתיים המחזור הראשון 
הסוכנים  במשרדי  שישובצו  מאוד  גבוהה  מקצועית 
בעל  מקצועי  אתגר  היה   זה  ספק  ללא  והסוכנות. 
תרומה חברתית מוצלחת לקהילה ולסוכני אליפים".

היה  "הטקס  פרידמן:  חוה  סו"ב  המכללה  יו"ר 
מהמכללה  יצאו  שהבוגרות  שמחים  אנחנו  מדהים. 

הביטוח  במשפחת  לעבודה  וייקלטו  שלנו 
הזדמנות  להם  ניתנת  להן.  שמחכה 
להן  מאחלים  ואנחנו  נדירה  תעסוקתית 
בהצלחה בענף המאתגר שלנו. פנינו קדימה 
אנשים  עוד  לקלוט  כדי  הבאים  לקורסים 

טובים שזקוקים להם בענף".
רענן שמחי: "אני שמח שהלשכה והמכללה 
קשובים לצרכי השטח. נפתחה פה הזדמנות 
חדשה למלא את צרכי הסוכנים בכוח אדם 

מקצועי ויעיל".
כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, לאור המחסור 
מקצועיים  ועוזרות  בעוזרים  המשווע 
מיזם  הלשכה  פתחה  הביטוח,  בענף  )רפרנטים/יות( 
חדשני מסוגו להכשרת עובדים מקצועיים אלה, וזאת 
עומד  המיזם  בשיתוף עם רשות התעסוקה. מאחורי 
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי. המכללה מאפשרת לקיים 
"כיתות ייעודיות" על פי דרישת סוכנות ביטוח או 
חברת הביטוח, באופן שיאפשר לעובדים להתמקצע 
במקצועות הדרושים לסוכנים ו/או לחברת הביטוח; 
את המועמדים למשרות הרפרנטים בוחרת הסוכנות, 
או חברת הביטוח, לאחר ראיונות אתם. לכל הבוגרים 

מובטחת עבודה בגוף שהזמין את הקורס עבורם.

16 בוגרות ראשונות בקורס הרפרנטים של 
הלשכה ישולבו בסוכנות אליפים < רונית מורגנשטרן

התחדד הצורך בעובדים מיומנים | צילום: באדיבות הלשכה
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לראשונה עבור חברי הלשכה - תוכנת 
צ'טבוט העומדת בתנאי הצרוף לביטוח 

ועדה הטכנולוגיה של הלשכה, בראשות סו"ב עמוס גואטה, הגיעה להסכם עם חברת Leo. הצ'טבוט 
יספק שירות מול הלקוח בהצעות מחיר, חידושים, תביעות ועוד < רונית מורגנשטרן 

־עדת הטכנולוגיה של לשכת סוכני ביו 
גואטה,  עמוס  סו"ב  בראשות  טוח, 

 Leo חברת  עם  להסכם  הגיעה 
לקבלת הטבות ותנאים משופרים עבור 
תוכנת  את  שירכשו  הלשכה  חברי 
"ההסכם  גואטה:  לדברי  שלה.  הצ'טבוט 
הוא חלק מהמגמה של ועדת הטכנולוגיה 
־להביא סל מוצרים טכנולוגיים רחב ועד

וזאת כדי  כני ככל האפשר לחברי הלשכה, 
להתמודדות  מתקדמים  כלים  להם  לאפשר 

עם התחרות הטכנולוגית בענף הביטוח".
את  לייעל  שנועדה  צ'טבוט  תוכנת  פיתחה   Leo
עבודת משרד סוכן הביטוח ולקדם אותו צעד חשוב 
נוסף אל העולם הטכנולוגי העדכני. הצ'טבוט יספק 
שירות מול הלקוח בהצעות מחיר, חידושים, תביעות 

ועוד.

הראשונה  הפעם  זאת  גואטה,  לדברי 
־שתוכנה, שפותחה למען ציבור סוכ

ני הביטוח, מקבלת אישור לעמוד 
של  לביטוח  הצרוף  חוזר  בתנאי 
וחיסכון.  ביטוח  ההון,  רשות שוק 
התוכנה קיבלה את האישור לאחר 
גבע  ג'ון  עו"ד  ידי  על  שנבחנה 
"אני  ופיננסים":  ל"ביטוח  שמסר 
בדקתי  משפטית.  החברה  את  מלווה 
את התוכנה ואישרתי ההתאמה לחוזר 

הצירוף לביטוח".
חברת Leo תעניק הטבה של חודש 13 חינם למשך 
דירה.  או  רכב  לחידוש  צ'טבוט  ברכישת  שנתיים 
ההטבה תחול על תנאי חבילת הבסיס למשך שנתיים 
כאמור לעיל, ולחילופין על חבילת הפרמיום לשנה 

אחת. ההטבה רלוונטית למצטרפים עד 31.3.19.

חדשות הלשכה

עמוס גואטה | צילום 
באדיבות המצולם

 ליאו 
מבטיחה: 

צ׳טבוט ממותג הסוכנות 
למשלוח הודעות חידוש

שליחת הצ'טבוט בהודעה 
או במייל ללקוח

יכולות NLP לשיחה בדיבור 
חופשי 123

http://bit.ly/insurance_sale_ok2go
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וינטר ישראל, חברת האיתור והשבת כלי פ
רכב גנובים מסכמת את שנת 2018 בגנבות 
כלי  של  הגנבות  אחוזי  כי  ומדווחת  רכב 
ביחס לתקופה  זהים  רכב עם התקני איתור נשארו 

המקבילה אשתקד. 
תופעה  החלה   2017 בשנת  כי  נמסר,  מהחברה 
כנופיות  שבה  בישראל  מוכרת  ופחות  חדשה 
מתוחכמות של גנבי רכב משכפלים מפתח “גולם” 
 OBD התחברות לשקע כדי  תוך  הגניבה  בתהליך 
הגנבים  הרכב.  למחשב  מתחברים  שבאמצעותו 
המפתחות  את  ומוחקים  חדש  מפתח  מקודדים 
שנרשמו  הגניבה  ניסיונות  מסך  כ־15%  הקיימים. 

הנתון   2018 זו. בשנת  ב־2017 התבססו על שיטה 
של  זינוק  על  מדובר  הגנבות.  מסך  ל־45%  זינק 
בישראל  רכבים  שני  מכל  אחד  כשכמעט   200%

נגנב בשיטה זו.
אילן גולדשטיין, מנכ”ל פוינטר ישראל, מציין כי 
“במסגרת הטמעת בינה מלאכותית במוקד המבצעי 
הוכנסו למערכות המידע פרמטרי זיהוי שקשורים 
נסיעה,  בשעות  הנהג,  התנהגות  דפוסי  בלימוד 
הנעות בשעות חריגות, אזורי נסיעה חריגים, שיגרת 
נסיעה של הרכב ושל הנהג ועוד. שילוב יכולות ה־
זיהוי מגמה במהלך השנתיים  הוא תוצאה של   AI
האחרונות של גניבות רכבים דרך מפתחות הרכב 

לגנב  מורשה  נהג  בין  פעולה  שיתוף  או  וקוד 
עכשיו  מקוטלגות  כחוקיות  שזוהו  נסיעות  רכב. 
כניסיונות גנבה, נשלחות התראות ומופעל אירוע 

גנבה עבורן”.
בשעות  הן  ביותר  הפופולאריות  הגניבה  שעות 

הלילה בין 22:00-05:00 לפנות בוקר. 
שיטות הגניבה הפופולאריות:

 OBD לשקע  התחברות   - מפתח  שכפול 
שבאמצעותו מתחברים למחשב הרכב, לימוד מפתח 
ומחיקת המפתחות הקיימים. 45% מהגניבות  חדש 

שנרשמו השנה. עליה של 200%.
שברכב.  המחשב  של  החלפת   – אלימה  תקיפה 
של  ירידה  השנה.  מהגניבות שנרשמו   25% מהווה 

50% ביחס לשנה שעברה.
 15% מהווה   - הלקוח  מבית  מפתחות  גניבת 

מסך הגניבות שנרשמו השנה. ירידה של 11%. 
גניבה בידי מורשה - מתבצעת בדרך כלל על 
שקיבל  מורשה  משתמש  בידי  מפתח  שכפול  ידי 
 13% מהווה  הרכב.  כלי  של  חוקי  וקוד  מפתחות 
מספקת  פוינטר  השנה.  שבוצעו  הגניבות  מסך 
פתרון לתופעה זו באמצעות מערכת בקרת התנעה 
ומערכת clock & lock, אשר מאפשרות הגדרת 
שעות פעילות ונסיעה של הרכב. שיטת גניבה בידי 

מורשה גדלה השנה ב־18%. 
מסך   2% מהווה   - מונע  רכב  וגניבת  שוד 

הגניבות השנה. ללא שינוי ביחס ל־2017.

ארגוני ע לשכת  להב,  נשיא  כהן,  רועי  ו"ד 
בסוף  הודיע  הקטנים,  והעסקים  העצמאים 
השבוע שעבר על הקמת מפלגת העצמאים 
הקרובות  בבחירות  שמתמודדת  בישראל  והעסקים 
הארגונים  ראשי  שותפים  ברשימה  לדבריו,  לכנסת. 

העסקיים ועצמאים.
ועצמאיות  עצמאים  אלף  כ־530  כיום  בישראל 
מתוכם 287 אלף "עצמאים בודדים" שאינם מעסיקים 
 – שמאל  ולא  ימין,  "לא  המפלגה  סיסמת  עובדים. 

פרנסה".
קל  יותר  יהיה  לא  זה  שמרגע  לכם,  מודיע  "אני 
נגמר.  זה  בישראל.  העצמאים  של  גבם  על  לרכוב 

בתוך  ישיבה  יש  נציגות,  יש  מפלגה,  יש  מהיום 
מפלגת  את  יש  מהיום  ובממשלה.  הכנסת 

העצמאים", אומר כהן.
הן  משפחות  אלף   530" הוסיף:  כהן 
מיליון וחצי אזרחי המדינה שחיים כל 
זוג וילדים.  חודש מחדש מהעסק, בני 
מטרתנו – להביא כ־10% מהמשפחות 

עצמם.  עבור  יצביעו  שהפעם  הללו 
הזכויות  בשביל  הכלכלי.  עתידם  בשביל 
שנגזלו מהם. 5 מנדטים – ואנחנו לוקחים 
הפתעת  נהיה  אנחנו  בידינו.  גורלנו  את 

הבחירות של 2019".

כהן תקף את תוכנית "נטו עסקים" של משרד 
האוצר ומשרד הכלכלה שלדבריו גררו את 
על  "כשהכריזו  שלמה:  כשנה  הנושא 
לעסקים  לסיוע  שקלים  מיליון   600
נטו  כלום,  בנטו  נגמר  זה  קטנים 
השלב  "זה  והוסיף:  אמר  דיבורים", 
שהבנתי שחייבים לעשות מעשה, ומה 
כבר ביקשנו, צעדים להגדיל את הפריון 
לאחור,  הפסדים  קיזוז  במשק,  והצמיחה 
ובעל  לעצמאי  סוציאלית  ביטחון  רשת 
בדיחה  כלום,  קיבלנו?  ומה  שקורס.  עסק 

עצובה על חשבוננו", אמר עו"ד כהן.

גנבים מתוחכמים

פוינטר ישראל מסכמת את 
שנת 2018 בגנבות רכב

כמחצית מכלי הרכב בישראל נגנבים בשיטת “שכפול מפתח” בקידודו מחדש  זינוק של 
200% לעומת  2017 שליש מהגנבות מתבצעות באזור המרכז < רונית מורגנשטרן

נשיא להב: "נהיה הפתעת הבחירות"
 מפלגת העצמאים והעסקים הקטנים בישראל תתמודד בבחירות הקרובות לכנסת  עו"ד רועי כהן:

"מרגע זה לא יהיה קל לרכוב על גבם של העצמאים בישראל” < רונית מורגנשטרן

חדשות הביטוח

עו"ד כהן: "מהיום יש 
את מפלגת העצמאים" | 

צילום: אופיר אייב
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גיל:  32
רישיון: עוסק באלמנטרי וחיים/פנסיוני.

ותק: נמצא בענף הביטוח מזה 7 שנים. כעצמאי 3 
שנים.

 למה בחרת לעסוק במקצוע סוכן הביטוח?
"בחרתי להיות סוכן ביטוח מפני שאני אוהב את 

האינטראקציה עם האנשים והתחום קסם לי עוד 
מהיותי סטודנט. לפני שפתחתי את הסוכנות כעצמאי, 

הייתי שכיר בסוכנות אליפים שמהווה לי בית חם, 
דואג ועוטף עד היום".

 נתקלת בקשיים בתחילת דרכך כסוכן צעיר?
"המון קשיים. הקושי הכי גדול הוא להתפרנס בתחילת 

הדרך, אבל גם הקושי המקצועי קיים".
 איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"בעוד 10 שנים מקווה להקים סוכנות לסוכנים 

צעירים עם דגש על עזרה מהותית 
בבניית תיק לקוחות".

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים 
 הצעירים?

"בראש ובראשונה להפוך כל סוכן צעיר 
למקצוען - הדרכות ממוקדות בתחום 

אלמנטרי, פנסיוני, חיים, בריאות. לבצע 
סימולציות, מבחני רמה ועוד. בנוסף, שיתופי 

פעולה עם סוכנים ותיקים שיכולים לתרום רבות גם 
לפרנסה וגם למקצועיות. היום בתור סוכן צעיר אני 

מכיר את הקשיים והמהמורות שבדרך. בנוסף אני גאה 
להצטרף לוועדת הצעירים בלשכה".

 תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך:
"ההצלחה שלי מתבטאת בשירות יומיומי איכותי 

ללקוחות. לקוח שקיבל תשובה מהירה, פתרון יצירתי 

או טיפול נקודתי וטוב בצרכים שלו – הם 
החיוך והגאווה בסוף יום עבודה".

איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים 
 צעירים כמוך?

"לעבוד קשה ולא לפחד לטעות".
כיצד אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן 

 הביטוח?
"איני רואה תחליף לתפקיד של סוכן הביטוח. 

אף רובוט או מוקדן לא יוכלו לעולם לעשות את 
העבודה שלנו".

 יש לך הצעה, בקשה מהלשכה, מוועדותיה?
"בתור חבר לשכה יחסית חדש אני עדיין לא מכיר 

את התהליכים מספיק טוב, אבל אני רואה שבלשכה 
עובדים קשה כדי שיהיה לנו טוב יותר ומגיע להם 

שאפו ענק".

“הקושי הכי גדול של הסוכן הצעיר 
הוא להתפרנס בתחילת הדרך” סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 
 והשבוע - סו"ב בן קוטלר, בעל משרד עצמאי בנתניה

קוטלר | צילום: 
באדיבות המצולם

והרצון ה הביטוח  בשוק  אדם  בכוח  מחסור 
הצפון  מחוז  את  הביאה  לקהילה  לתרום 
בלשכת סוכני ביטוח לצאת במיזם חדש עם 
עמותת "א.ד.נ.מ". המיזם בעיקרו יביא לשילוב בעלי 
בבוגרים  מדובר  הסוכנים.  במשרדי  מיוחדים  צרכים 
מעל גיל 21 הנמצאים בלבל הגבוה על קשת האוטיזם.

שליחויות  סריקה,  בעבודות  ישולבו  העובדים 
וקבלת קהל, ובהתאם לשילובם בעבודה בהמשך אף 
יקודמו בהתאם ליכולותיהם. לאחרונה פרסם משרד 
הכלכלה הטבות למעסיקים, שיעסיקו עובדים בעלי 
עבודה  תקופת  אחרי  מענק  בצורת  מיוחדים  צרכים 

של שנה.
הכפפה,  את  להרים  שהחליטה  הלשכה,  הנהגת 
יצאה בפיילוט שיתקיים תחילה במחוז חיפה והצפון 
סו"ב  אחרים.  למחוזות  יתרחב  יצלח,  אם  ובהמשך, 
מיכה אדוני, יו"ר מחוז הצפון: "מאז ומתמיד לשכת 
סוכני ביטוח עם הפנים לקהילה. מחוז חיפה והצפון 
בראשותי מתכוון לסייע לאוכלוסייה חלשה זו ורואה 

בכך זכות גדולה ומצווה גדולה בצידה״.
קהילה:  קשרי  ועדת  יו"ר  שטרק,  אלי  סו"ב 
“מדובר בעסקה מצוינת לכל המעורבים בה – לבעלי 

המוגבלויות ולסוכנים שיעסיקו אותם”. 

"ראשית,  הלשכה:  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
זאת מצווה גדולה להעסיק בעלי מוגבלויות, ובנוסף 
מדובר בעובדים נאמנים, חרוצים ושאינם מפסידים 
ימי עבודה. כך המעסיק מקבל עובד טוב במשכורת 
לשכה  להוביל  גאה  אני  למענק.  זוכה  ואף  סבירה 

שמתחשבת גם בחלשים יותר בחברה הישראלית".

מיזם של הלשכה לשילוב בעלי צרכים 
מיוחדים במשרדי הסוכנים בצפון

 המיזם יביא לשילוב בעלי צרכים מיוחדים מעל גיל 21 במשרדי הסוכנים. נשיא הלשכה, 
סו"ב ליאור רוזנפלד: "גאה להוביל לשכה שמתחשבת גם בחלשים יותר בחברה" < רונית מורגנשטרן

חדשות הלשכה

ליאור, אדוני ושטרק עם נציגות א.ד.נ.מ | צילום באדיבות הלשכה

 “מדובר בעסקה 
מצוינת לכל המעורבים בה – 
לבעלי המוגבלויות ולסוכנים 

שיעסיקו אותם”
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את  ציינה  הערבי,  במגזר  הגדולות  מהסוכנויות  עאלם,  נואף  סוכנות 
תחילת שנת העסקים החדשה בכנס שנתי רב משתתפים במלון רמאדה 
בנצרת. בכנס השתתפו כ־120 סוכנים ואנשי ביטוח, וכן כל הנהלת מגדל 

בראשות ליאור רביב, המשנה למנכ"ל.
עאלם  "סוכנות  כי  בכנס  אמר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
ומודל לחיקוי בענף הביטוח. מתוך כך קראתי למנכ"ל  הינה תו איכות 
הסוכנות, נואף עאלם, להיות חלק מהוועדה המייעצת לנשיא ואני גאה 

שהוא נענה לקריאתי".

דירקטוריון מגדל אישר הבוקר )ה'( את מינויו של אפי סנדרוב למנכ"ל 
מגדל מקפת ולמנכ"ל יוזמה קרן פנסיה לעצמאים. סנדרוב צפוי להחליף 
לגמלאות  יציאה  על  שהודיע  הפורש,  החברה  מנכ"ל  צוקר,  בצלאל  את 

בתום 45 שנות פעילות בקבוצה. 
ניהול.  תפקידי  מגוון  האחרונות  השנים  בעשרים  מילא   )46( סנדרוב 
מקפת  מגדל  )CFO( של  ראשי  כספים  כמנהל  מכהן  הוא   2005 משנת 
גם  מכהן  הוא  זה,  לתפקידו  במקביל  למנכ"ל.  כמשנה  גם   2012 ומשנת 

כמנהל כספים של יוזמה קרן פנסיה לעצמאים. 
מגדל  בקבוצת  שונות  בחברות  דירקטוריון  כחבר  סנדרוב  כיהן  בנוסף 
ובהן חברות מנהלות של קופות גמל וסוכנויות ביטוח, ושימש גם כמנהל 

אגף כספים ועמלות בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל. 
לפני כן, בין השנים 1998-2004 ניהל תחומים שונים באגף שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, באחרון שימש כמנהל תחום יציבות חברות 

ביטוח. 
עם   )MBA( עסקים  במנהל  בהצטיינות  מוסמך  סנדרוב  בהשכלתו, 
התמחות במימון ובנקאות מהאוניברסיטה העברית, בוגר לימודי כלכלה 
 )1997 בשנת  דיקן  )מצטיין  העברית  מהאוניברסיטה   )BA( וחשבונאות 

ומחזיק ברישיון רואה חשבון מוסמך. 

120 סוכנים השתתפו 
בכנס השנתי של סוכנות 

נואף עאלם
אחת הסוכנויות הגדולות במגזר הערבי ציינה 

את תחילת שנת העסקים. נשיא הלשכה, סו"ב 
ליאור רוזנפלד, אמר בכנס: "סוכנות עאלם 
הינה תו איכות ומודל לחיקוי בענף הביטוח"

אפי סנדרוב ימונה למנכ"ל מגדל מקפת
דירקטוריון החברה אישר את המינוי של המנכ"ל החדש, שיחליף בתפקיד את בצלאל צוקר 

 במקביל אושר מינויו של סנרדוב גם לתפקיד מנכ"ל יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

כנס עאלם | צילום: באדיבות הלשכה

השתתפות עצמית

סנדרוב | צילום: באדיבות מגדל

Inf@rbmedia.co.il :מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו
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סוגיית היורשים למול מוטבים: על מה 
חשוב להקפיד בעת הפגישה עם הלקוח 

 עמית הזכאי לתגמולים נפטר ולא ניתן לאתר את המוטב • ביה”מ: “במקרה 
 כזה החוק קובע כי היורש הוא זה שיזכה בתגמולי העמית” • אבל מה ניתן 

ללמוד מהנסיבות? < עו”ד עדי בן אברהם

שב ל אשר  דין  פסק  ניתן  כשבועיים  פני 
חוזר  אני  עליו  הנושא  את  ומדגיש 
בהרצאותיי לגבי סוגיית היורשים למול 

המוטבים.
הצורך  עצם  אך  בסופו,  צודק  עצמו  הדין  פסק 
בדיון משפטי, אשר יכול היה להחסך אם הלקוחות 
היו פועלים לרשום את המוטבים באופן ברור, שב 
ומניח זרקור בהתנהלות הלקוח בעת מילוי טופס 

ההצטרפות. 
למתן  בקשה  הוגשה  לעבודה  האזורי  הדין  לבית 
הגמל  קופת  בחשבון  הכספים  לפיה  הצהרתי  סעד 
שייכים ליורש הבלעדי על פי צו הירושה ומשכך 

הוא, כיורש, מבקש לקבל את הכספים לידיו.
הגוף המוסדי טען כי המנוחה, אשר הייתה עמיתה 
בקופת הגמל “תמר” חתמה על טופס הצטרפות בה 

נרשם כי המוטבת הינה גב’ שושנה כהן.
עוד הוסיף הגוף המוסדי כי בהתאם לסעיף 147 
של  זכאותם   ,1965  – התשכ”ה  הירושה  לחוק 
דין  פי  על  יורשים  זכותם של  על  גוברת  מוטבים 
וכי בהתאם לתקנון קופת הגמל, על הגוף המוסדי 

לפעול בהתאם להוראת המוטבים. 
על  הפיקוח  תקנות  פי   על  כי  לזכור  יש  בנוסף 
עמיתים  )איתור  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים 
ומוטבים(, תשע”ב – 2012 על הגוף המוסדי לפעול 
כי  טען  המוסדי  שהגוף  אלא  המוטבים,  לאיתור 
נסיונות האיתור העלו תוצאות מרובות, והוא אינו 
מסוגל לדעת את זהות המוטבת, ומשכך הוא משאיר 

את הנושא להכרעתו של בית הדין הנכבד. 
בית הדין קובע כדלקמן:

בתגמולים של  העוסק  הנתבעת,  “סעיף 9 לתקנון 
עמית שנפטר, קובע:

“9.4. לא נתן העמית הוראת מוטבים או אם על פי 
שיקול דעתה הגמור והמוחלט של החברה המנהלת 
לא ניתן לבצע את הוראת המוטבים, או אם על פי 
שיקול דעתה הגמור והמוחלט של החברה המנהלת 

תשלם   – בקשיים  כרוך  המוטבים  הוראת  ביצוע 
חלקו  את  המהווים  הסכומים  את  המנהלת  החברה 
של העמית בנכסי הקופה, בהתאם למקרה, כדלקמן: 
9.4.1  למי שנתמנה על ידי בית משפט או בית דין 
מוסמך בישראל להיות מנהל העיזבון של העמית 

שנפטר.
9.4.2 לא נתמנה מנהל עיזבון כאמור בסעיף קטן 
9.4.1 לעיל, או לא ניתנה לחברה המנהלת הודעה 
על מינוי כזה, יהיו זכאים לקבל מהחברה המנהלת 
העמית  של  חלקו  את  המהווים  הסכומים  את 
בכספי הקופה אותם היורשים המנויים בצו ירושה 

ידי בית משפט או  של העמית שנפטר שניתן על 
פי  על  “היורשים  )להלן  בישראל  מוסמך  דין  בית 
דין”(, באותם החלקים שיחולקו ביניהם כנקוב בצו 
הירושה. זאת בתנאי שהיורשים על פי דין המציאו 
לחברה המנהלת העתק מצו הירושה מאושר על ידי 

בית המשפט או בית הדין. 
דעתה,  שיקול  פי  ועל  לעיל,  האמור  למרות   9.6
תהא החברה המנהלת רשאית לדרוש כי התשלום 
פי  ועל  מוסמכת  רשות  של  לצו  בכפוף  יבוצע 

קביעתה”. 
בהיעדר  כי  הדין  בית  קובע  העניין  בנסיבות 
פרטים מזהים מספקים של המוטבת, אשר מונתה 
על ידי המנוחה לפני שנים רבות, ולאור העובדה 
שנסיונות האיתור של הגוף המוסדי הגיעו למבוי 

סתום, הוא מקבל את בקשת היורש.  
השירות  פגישת  בעת  וכדאי  מוטב  לסיכום, 
ומי  המוטבים  זהות  את  מולם  לברר  הלקוחות  עם 
כן,  ואם  זהותם,  את  לרענן  ירצו  הם  אולי  יודע, 
חדדו בפניהם כי עליהם לרשום את זהות המוטבים 
בצורה מפורשת וברורה עם תעודת הזהות, באופן 
ויחסוך  המוטב  את  לאתר  המוסדי  הגוף  על  שיקל 

התדיינות משפטית מיותרת.  
יוגש  אם  ידוע  לא  המאמר,  פרסום  למועד  נכון 

ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי 
של לשכת סוכני ביטוח

משולחנו של היועמ"ש

רן
 ק

א
גי

ם: 
לו

צי

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בעות הגדול  המשנה  ביטוח  ־אגיד 
הגדולה  המשנה  ומבטחת  לויד’ס,  לם, 
האקרים  מתקפת  מפני  מתגוננים   Hiscox
ונפגעי  הביטוח  תאגידי  את  לסחוט  המנסים 

ההאק בניו־יורק.  התאומים  מגדלי  ־מתקפת 
רים מזהירים שיעבירו את המסמכים שנגנבו 
לגורמים בכירים כפי שעשה ההאקר אדוארד 
התלוננו  הם  כופר.  דמי  תמורת  בעבר  סנודן 

יורק  בניו  המשטרות  של  ההונאה  ביחידות 
ולונדון.

מסמכים  יש  ההאקר  שבידי  מציינת   Hiscox
ידי תאגידי הביטוח לפירמת עו ־שהועברו על 

רכי הדין HUSCH BLACKWELL בניו יורק, 
משרד  למאגרי  הפרצה  למבוטחים.  המתייחסים 
ואזהרה  אשתקד  באפריל  התגלתה  הדין  עורכי 

נשלחה למבוטחי התאגיד.

לויד’ס מתגוננת: האקרים סוחטים נפגעי מתקפת 
מסמכים תמורת דמי כופר | מגדלי התאומים כדי לקבל כספי הביטוח

ThinkstockPhotos :צילום

 נסיבות העניין קובע ביה"ד כי 
 בהעדר פרטים מזהים מספקים 

 של המוטבת, הוא מקבל 
את בקשת היורש

http://www.nevo.co.il/law/72178/147
http://www.nevo.co.il/law/72178/147
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/law/117559
http://www.nevo.co.il/law/117559
http://www.nevo.co.il/law/117559
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החידושים הטכנולוגים

הפיתוח הטכנולוגי משפר את עבודת 
הסוכן בצורה משמעותית

לאחר מספר שנים לא פשוטות שעברו על סוכני הביטוח, עלו בשנה האחרונה כמה עזרים 
טכנולוגיים ששיפרו את יכולותיהם של המשרדים - וזאת רק ההתחלה < סו"ב אלון גלסנר

עולם ח על  עברו  פשוטות  לא  שנים  מש 
בצרורות,  רגולציה  שכללו  הביטוח, 
בחסות  שינויים  והמון  נספחים  חוזרים, 
הזדמנות  גם  הופיעה  אלה  כל  בתוך  אבל  המדינה. 
שלא מגיעה בכל יום - ניתנה לנו גישה למידע רב 

וחדש תחת חסות רגולציה מוסדרת.
ההבדל הגדול הוא שכל הנתונים ניתנו לנו בפורמט 
שונות  חברות  ל־15  שונה  קליטה  יותר  אין  אחיד. 
זו,  הזדמנות  אחיד.  באופן  הכל  בעתיד,  או  בבאפי 
בשילוב צמצום פערי הרווח של הסוכן, דחפו אותנו 
סוכני הביטוח לחפש כלים חדשים ודרכים לצמיחה 
)כן אני יודע שחלק מנתונים אלו כבר קיבלנו ואפילו 

בחינם, אבל זה נושא אחר(.
הסוכן  בעולם  לחדשנות  הביא  החדש  המצב 
תוכנה  חברות  דרך  אם  בארץ,  הביטוח  ובעולם 
ותיקות שהתייעלו והצמיחו מודולים חדשים לסוכן 
חדשים שמבינים  וסטארט־אפים  חברות  דרך  ואם 
עולם  דרך  היא  לשוק  נכונה  הכי  הכניסה  שדרך 
חדשים  כלים  לנו  נותנות  אלו  חברות  הסוכנים. 
בנוגע  זה  אם  בין   - חדשות  אפשרויות  ומציעות 
לשירות שאנו חייבים לתת ללקוח לפי הרגולציה 
הסוכן  משרד  של  והתייעלות  קידום  זה  אם  ובין 
שנותן לנו אפשרות לחסוך בעלויות התפעול ואף 

בעלויות המכירה.

לא עוצר כאן
לשיפור  חדשה  רוח  הביא  הטכנולוגי  הפיתוח 
ממשקים קיימים, לדוגמה: חברת אלמגור, שהשיקה 
שלה,  המחודש  החתימה  מנגנון  את  לאחרונה  רק 
מנגנון שאני יכול להעיד כי היה חסר מאוד בעבודה 
לקחת  מאפשר  החדש  המנגנון  איתם.  היומיומית 
מסמך שלא היה קיים במערכת, לסרוק אותו ולשלוח 
לי  חסר  שהיה  דבר  מרחוק,  לחתימה  ללקוח  אותו 
מאוד בהחתמה על "תנאי חיתום" או על תיקון הצעה. 

לצערי, חסרה לי האפשרות להוסיף שם תאריך ליד 
החתימה אבל אני בטוח שגם זה יגיע בהמשך.

הפקת  את  השיקה  גם  אלמגור  חברת  לאחרונה 
פנסיה ישירה בהראל - סוכנים יוכלו להפיק בכמה 
מעבר  ללא  בהראל  ישירות  פנסיה  פשוטים  צעדים 
דרך רפרנטית סוכן או רפרנטית חברת ביטוח. כחלק 
בהצהרת  צורך  יש  אם  לדעת  יוכלו  גם  מההפקה 
ועוד. השרות הזה  בריאות, האם העמית קיים בקרן 

חדש ביותר ועדיין לא הזדמן לי לבדוק אותו.
מבטחים,  מנורה  גדולה,  הכי  הפנסיה  קרן  לצערי, 
אלמגור,  מול  ועובד  בה  קיים  שהממשק  אף  על 
שלה.  הישירים  למשווקים  רק  השרות  את  מעניקה 
אני מקווה מאוד שבשנה הקרובה נראה את השרות 

מוצע גם לסוכנים ולא רק למשווקים הישירים.
מה קורה בכלים טכנולוגיים נוספים?

- עדכון חדש בבאפי נותן למצוא מסמכים  באפי 
כן,  כמו  ובקלות.  במהירות  אחד  בדו"ח  שנסרקו 
התוסף החדש מאפשר שימוש באאוטלוק ולא במייל 

של באפי. 
פורמלי - לאחרונה הודיעה חברת מנורה שחברת 
פורמלי תיתן אפשרות לבצע החתמה של הלקוח על 
פוליסות  העתקי  לבקש  ובנוסף  הביטוח  הר  נספחי 

מהחברות. 
פוליויז - חברה חדשה שגם נותנת אפשרות לבצע 
החתמה של הלקוח על נספחי הר הביטוח, מאפשרת 
כל  את  ומרכזת  מהחברות  פוליסות  העתקי  לבקש 
הנתונים בדו"ח אחד בטוויסט אחד חשוב: דרך סריקה 
אופטית של העתקי פוליסה נקבל בדו"ח גם סכומי 

ביטוח וסוג כיסוי.  
LEO - עולם הצ'ט בוטים רק התחיל לדעתי, ונראה 
בקרוב הרבה יותר שירותים שנוכל להציע ללקוחות 
החברות  אחת  סוכן.  למשרדי  ייעודי  בוט  צ'ט  דרך 
שנותן  בוט  צ'ט  המציעה   ,LEO היא  הראשונות 
אפשרויות כגון הצעת חידוש ביטוח בצורה אוטומטית 

את  מגדילים  כאלו  שמוצרים  ספק  אין  ללקוחות. 
יכולות התפוקה של הסוכן ומייעלות את המשרד.

לדעתי זו רק ההתחלה ובשנת 2019 נראה הרבה 
חדשות  וחברות  טכנולוגיות  התקדמויות  יותר 

שיכנסו לתחום. 

 הכותב הינו חבר וועדת הטכנולוגיה
בלשכת סוכני ביטוח

כלים חדשים לסוכנים

 1 ממשק טרום ייעוץ – 
המסלקה - פרטי המידע שעל גוף 

 מוסדי להעביר לבעל רישיון 
בשלב ההכנה למתן ייעוץ פנסיוני 

או שיווק פנסיוני

 - XML 2 ממשק מעסיקים – גבייה
פרטי המידע הנדרשים בגין תהליכי 

תשלום והפקדות לחיסכון פנסיוני

3 ממשק אחזקות - פרודוקציה 
- המידע שעל גוף מוסדי להעביר 

לבעל רישיון על מנת להציג 
סטטוס עדכני של נתוני לקוח, על 

מוצריו הפנסיוניים השונים

 4 ממשק אירועים - פרטי 
המידע שיועברו לצורך ביצוע 

שינויים במוצרים פנסיוניים שבידי 
לקוחות או בנתונים הרלוונטיים 

לניהול מוצרים פנסיוניים

בישראל,  הבינלאומי  המשנה  מבטחי  כנס 
עקב  בשבוע  נדחה   ,TEL AVIV RE 2019
אירועי אירוויזיון 2019 שיערך השנה בתל אביב 
שיערך  הכנס  מארגני   .20-23.5.2019 בתאריכים 
זו הפעם ה-13 בשיתוף עם איגוד חברות הביטוח, 
מצפים לשיא חדש של מבטחי משנה שיגיעו מכל 
העולם: מהמזרח הרחוק, אירופה, ארה"ב ואפריקה.

רכש  בישראל  הבינלאומי  המשנה  ביטוח  כנס 
מכנסי  לאחד  כיום  ונחשב  מכובד  מקום  לעצמו 

החשובים  הבינלאומיים  המשנה  ביטוח 
דומה  במתכונת  נערך  הכנס  בעולם. 

לכנסים המתקיימים מדי שנה במונטה־
קרלו, באדן־באדן וסינגפור.

המשתתפים  ייפגשו  הכנס  במהלך 
מכל העולם, הן עם נציגי חברות הביטוח 
המשלחות  נציגי  עם  והן  הישראליות 
החל  בישראל  מתקיים  הכנס  השונים. 

נשיא  המבורגר,  גדעון  ביוזמת   2007 משנת 

בשיתוף  ופיננסים,  ביטוח  הראל  קבוצת 
על-ידי  ומאורגן  הביטוח  חברות  איגוד 

חברת "כנס ישראל".
קיימת  שנה  "מידי  המבורגר:  לדברי 
אשר  זה,  בכנס  יותר  רבה  התעניינות 
הביטוח  לענף  במיוחד  חשוב  קיומו 
בעל  הינו  שהכנס  ספק  ואין  בישראל. 
חשיבות מדרגה ראשונה לכלכלת ישראל 

ובכלל זה גם לתיירות לישראל".

האירוויזיון דוחה את כנס מבטחי משנה הבינלאומי  < רונית מורגנשטרן

מי
צ

 ע
ם:

לו
צי

 גדעון המבורגר | 
צילום: ורדי כהנא
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הוא א שבטוח  מה  אבל  כוח,  זה  ידע  ולי 
שידע שווה כסף. איך אני כל כך בטוח 
בזה? כי גם אני צרכן, לא רק של ביטוח, 
ואני יודע שידע שווה כוח, ואני מוכן לשלם בעבור 
הכוח הזה בכדי שיהווה יתרון עבורי וישרת אותי. 
אני  כאשר  עו”ד  עם  לפגישה  משלם  שאני  כמו 
נכס, כמו שאני משלם לאדריכל  מעוניין לקנות 
בידע  להיעזר  רוצה  אני  כאשר  פנים  מעצב  או 
ייראה  בונה  שאני  שהבית  בכדי  שלו  השנים  רב 
בדיוק איך שאשתי ואני חלמנו עליו ואפילו כמו 
שאני משלם על קורס דיגיטלי לכלכלת המשפחה 
כשאני לא יודע כיצד לנהל את הכסף שלי ושל 

המשפחה שלי.
אני מניח שממש מדגדג לכם לתת את הדוגמאות 
של אותם בעלי מקצוע שבאים לפגישות ראשונות 
“ללא תשלום וללא מחוייבות” ולהגיד בפה מלא 
“כולם עושים את זה” שאם לא נציע ללקוח שלנו 
בדיקת מסמכים בחינם, מישהו אחר יציע לו את 

זה ואז נאבד את הלקוח.
ללכת  יכול  באמת  הלקוח  מה?  יודעים  אתם 
של  נתון  מצב  בדיקת  לו  תציעו  אם  למתחרה 
יכול  הוא  אבל  בתשלום,  שלו  הביטוחי  המצב 
לעשות זאת גם אם הצעתם את זה בחינם. אשאל 
שאלה ואשאיר אותה כעת ללא מענה - האם עניין 
התשלום הוא השיקול היחידי שמנחה את הלקוח 

לבחור בכם?

רגש יוצר תנועה
בואו נלך רגע אליכם, נעזוב לרגע את הלקוח. 
אתם  כמה  שלכם?  בידע  מאמינים  אתם  כמה 
מאמינים שהוא עושה טוב ללקוחות שלכם? כמה 
אתם חושבים, מ־1 עד 10, שאם ללקוח לא יהיה 
עלול  הוא  מכם  דווקא  יקבל  שהוא  המידע  את 
לעשות טעויות שבמקרה הטוב יעלו לו הרבה כסף 
שילך לפח ובמקרה הפחות טוב יעלה לו בפגיעה 

באיכות החיים שלו או של הקרובים לו?
כשאתם  משפחות,  בעלי  כאנשים  אתם,  תגידו 
המשפחה  של  והביטחון  הבריאות  על  חושבים 
בראשכם  שעולה  הראשון  הדבר  האם  שלכם, 
זה  באמת  שחשוב  שמה  או  יעלה  שזה  המחיר  זה 
הביטחון שכשתצטרכו את איש הביטוח הוא יהיה 
הגבוהה  במקצועיות  לפעול  ויידע  לצדכם  שם 
ביותר בכדי לתת לכם את הפתרון האולטימטיבי 

עבורכם באותה סיטואציה?
מכוונים  שאתם  עדיין  לעצמכם  עניתם  אם 
הצעתי  “מצוין,  אומר  כאן  גם  המחיר,  לעניין 
אליכם: נסו למצוא פלח לקוחות שהוא לא כמוכם”. 
הכוונה בפלח לקוחות  אישי,  זה לא  אל תיעלבו, 

שמבין  יעד  קהל  בלמצוא  היא  כמוכם  לא  שהוא 
ויסכים  הביטוח  סוכן  של  האיכות  חשיבות  את 
לשלם מתוך הבנה מה יוצא לו מזה )א.מ.י.ל.י למי 

שמכיר( ברגע האמת.
 ,Emotions Create Motions אומרים  באימון 
כלומר רגש יוצר תנועה. זה נכון לא רק בביטוח, 
זה נכון בכל ההחלטות הצרכניות שאנשים עושים. 
לבחור  בסדר  זה  בוחרים?  אתם  מה  היא  השאלה 
עבור  בחינם  בדיקה  לבצע  שיווקית  כאסטרטגיה 
הלקוח, רק קחו את הסיכון שתעשו הרבה כאלה 
של  בסופו  הפוליסות  את  יבצעו  שלקוחות  מבלי 
דבר אצלכם. הרבה בדיקות אל מול מעט פוליסות 
“פרייאריות”.  ותחושת  לתסכול  לגרום  עלולות 
כמה כסף שווה הזמן היקר שלכם הדרוש לבדיקת 
לפעמים עשרות פוליסות עם כפילויות ומקורות 
מקווה  שווה?  זה  כמה  עוד.  מה  יודע  ומי  שונים 

שהבנתם שזה שווה הרבה.
עכשיו מה שנותר לכם, אחרי שאתם הבנתם זאת 

תלוי  הכל  ללקוח.  המסר  את  להעביר  בעצמכם, 
באנרגיית המכירה שלכם. האמונה הפנימית שזה 
הדבר הכי חשוב שלקוח ישלם עליו. הביטחון של 
שם  שיהיה  המקצוען  הסוכן  אצל  שלו  המשפחה 
שתוכלו  כהבטחה  אלא  כסיסמה,  לא  אמת.  בזמן 

לעמוד בה בשעת השין.
יכולים להתחייב לכך? כמה אתם מעריכים את 
היכולות המקצועיות הגבוהות שלכם ששוות את 
שכר הטרחה ההוגן שמשולם עליו? מעריכים את 
עצמכם בצורה גבוהה? אם כך כל שנותר לכם הוא 
למקומות  מגיעים  יוצאים  אם  כי  לדרך.  לצאת 

נפלאים, אמר ד”ר סוס. אז בהצלחה.

הכותב הוא מאמן בכיר מטעם לשכת 
המאמנים בישראל, מאמן מנהלים בעסקים 

ובחינוך לחשיבה אחרת וליצירת תוצאות 
רצויות באמצעות כלים מעולם התודעה, 

הניהול והתקשורת הבין-אישית

שכר טרחה: מחסום שאפשר לשבור?
עניין התשלום הוא לא השיקול היחידי שמנחה את הלקוח לבחור 

בסוכן הביטוח • המאמן ליאור אטיאס מסביר מדוע ידע שווה כסף 
וכמה חשוב שהסוכן יאמין במקצועיותו ובאיכותו < ליאור אטיאס 

רגע שיווקי

 זה בסדר לבחור כאסטרטגיה שיווקית לבצע בדיקה 
 בחינם עבור הלקוח, רק קחו את הסיכון שתעשו הרבה כאלה מבלי 

 שלקוחות יבצעו את הפוליסות בסופו של דבר אצלכם. הרבה 
בדיקות אל מול מעט פוליסות עלולות לגרום לתסכול

shutterstock :העריכו את עצמכם ברמה גבוהה | צילום
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ההשתתפות בכנס ובסמינר המשקיעים תקנה 1 נקודה CPD למתכננים פיננסים בכ"א מהמפגשים 

בעולם הפיננסי הלא יציב חייבים לדעת איך לפזר את ההשקעות
מעוניינים להכיר את האנשים העומדים מאחורי ההזדמנויות ולהשקיע בתחום 

הצומח והמתפתח? הכנס הזה נועד לכם!

בין המשתתפים:
EFPA – ארגון המתכננים  יו"ר  עמנואל ברלוצי,  CAIA; פרופ'  )Keith Black(, מנהל בחינות ותכנית לימודים לארגון הבינלאומי  קית' בלק  פרופ' 
הפיננסים האירופאי; עומר רבינוביץ )CFP(, מייסד ומנכ"ל INVESTOR 360; מתיו סולטר, יו"ר CFA ארגון האנליסטים הפיננסים; עו"ד רועי כהן, 
נשיא להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים; אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים, לשכת סוכני הביטוח; ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס; אילן 
 Sellar Property )Daniel McGonigle( ,דניאל מקונגל ;MONTREUX ,אנדרו סטונס, מנהל מכירות אירופה ;INTEGO INHouse בויקו, בעלים ומנכ"ל
Group, מיוזמי בניין השארד, לונדון; יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות, טריא; ירון קנדלקר, Realife-Group; ירון פיטארו, מנכ"ל ומנהל 

השקעות ראשי, WEALTHSTONE; איציק נחום, שותף מנהל, פריזמה קפיטל; שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף; איציק נוי, מנכ"ל קרן ואליו

 13:45-08:00 - כנס ייעודי לאנשי מקצוע
מתמקצעים בעולם ההשקעות האלטרנטיביות:

לומדים כיצד לעזור ללקוחות לצאת מאזור הנוחות שלהם ולשלב אפיקים אלטרנטיביים בתיק ההשקעות שלהם
נחשפים למגוון אפיקי השקעה חדשים: 

 קרן חוב נדל"ני במסלול פנסיוני  קרן השקעה בטיפול סיעודי בבריטניה
 השקעות נדל"ן במתחמי מגורים בארה"ב  מימון פרויקטים בהתחדשות עירונית  הלוואות בין אנשים ועוד

נטוורקינג עם ראשי חברות ההשקעות האלטרנטיביות
ארוחת צהריים ומפגשי אחד אל אחד להיכרות אישית ומעמיקה

 19:30-16:00 סמינר משקיעים לקהל הרחב
אנשי המקצוע מארחים את לקוחותיהם ואת ציבור המשקיעים הרחב להיכרות עם הפרויקטים והזדמנויות 

ההשקעה באפיקים אלטרנטיביים. 
סדרת מפגשים מיוחדת, בשפה פשוטה ובאווירה נינוחה, עם בכירי עולם ההשקעות החדש

ביטוח | פנסיה | פיננסים

מובילים לאלטרנטיבה בהשקעות

המצפן להשקעות אלטרנטיביות
יום ד', 23/1/19  |  קסיופאה קניון ארנה, רחוב השונית 2, הרצליה

לפרטים ולהרשמה

בשיתוף

רק לחברי לשכת סוכני ביטוח 
מחיר מיוחד

 120 שקלים 

https://bit.ly/2LCi80v
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דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח מנוסה 
בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון פנסיוני 

לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון 
במכירת מוצרי ביטוח. קו"ח לווצאפ 050-2421995  או 

rafim.ins@gmail.com מייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה חתם/ת 
hr@misgav.co.il :עסקים מנוסה. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן 
hr@ :ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי. קו"ח למייל

misgav.co.il
ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה מתאם/ת 

hr@misgav.co.il :פגישות לסוכנים. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף ירושלים, דרוש/ה משווק 
hr@misgav.co.il :פנסיוני בעל ניסיון. קו"ח למייל

לבית סוכן בחיפה דרושים : סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/
או אלמנטארי בעלי רישיון, תינתן אפשרות לסטאז'ר/

ית המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי. המתאים/ה 
ייהנו משירותי תפעול ותמיכה מקצועיים, סביבת 

עבודה מתקדמת וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן, נא 
לפנות למייל : dudi@gamafinansim.co.il או 

לנייד : 050-5368629

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעל רישיון  או מתמחה למכירות בריאות 
ריסק ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות 050-5293836 

Shaulb8@walla.com
ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה :חתם/ת 
עסקים מנוסה וסוכן ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי 

 Hr@misgav.co.il - קו"ח למייל

 ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף ירושלים, דרוש/ה 
 משווק פנסיוני בעל ניסיון. קו"ח למייל - 

Hr@misgav.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
 שת״פ עם מקצוען בתחום הניודים, התמודדות
  מול השימור מינוף בעזרת הלוואות בלון, לווי 

 ותכנון פרישה, פירוק קפ״צים, פוליסות פיננסיות 
ותיקון 190. כל מה שחלמתם להפיק מהתיק ולא 
העזתם. אתם צריכים רק להפנות אלי את הלקוח 

המתאים, כל השאר מתבצע על ידי. אפשרות למכירת 
20 עד 30 מיליון ש״ח בשנה בתיק עם ממוצע גיל 

60 פלוס. למעוניינים בשת״פ ניתן לפנות לנייד 

 0525462146 או למייל
alfredgabay56@gmail.com 

סוכנות ביטוח באזור השרון מעוניינת ברכישת 
תיק תוך ליווי ארוך טווח. הליך דיסקרטי ומהיר 

 moshik@hoshenins.co.il לפרטים
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון 
רחב של אפשרויות יצירתיים, כולל אפשרות העסקה 

לטווח ארוך dudi@gamafinansim.co.il נייד : 
050-5368629

מעוניין ברכישת תיק ביטוח, אפשרות להשתלב 
 כשותף בתיק קיים. אפשרות להקמת מחלקה 

משלימה בתחום חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי. 
afikf.gabi@ :סודיות מובטחת. לפרטים נוספים

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה, אבי 

בן דוד על פטירתו אמו 

לואיז בן דוד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של סמנכ"לית שלמה 

סיקסט, סיגל רביב במות אביה 

חנוך מילוא ז"ל
שלא תדעי עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה, 

מנשה פנירי במות אחותו 

חנה חבושה ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה, 

אבי מלכה על פטירתו אביו 

מרדכי מלכה ז"ל
שלא תדעו עוד צער

ביטוח עסקי

הבא ב ביטוח  של  סוג  הנו  שותפים  יטוח 
למנוע טלטלה עסקית וכלכלית עקב מות 
שליטה  בעל  או  שותפות  משותפי  אחד 
מראש  הסדרה  משמעותו:  בתאגיד(.  שמדובר  )ככל 
ועל  מחד,  השותפות  על  והגנה  השותפים  יחסי  של 

יורשים מאידך בעת פטירת אחד השותפים.
בסיס הרעיון הוא כי בעת פטירת אחד השותפים, 
וכתוצאה מכך  ליורשיו  ביטוח  ישולם חלקו כסכום 
כנדרש.  להתנהל  ימשיכו  התאגיד  ו/או  השותפות 

־נושא זה צריך להיות מוסדר כחלק מהסכם ההתא
רגנות או המייסדים בין השותפים ובסיסו, סעיף 42 
 ,1975 תשל”ה,  חדש(  )נוסח  השותפויות  לפקודת 
כפושט  הוכרז  או  נפטר  השותפים  שאחד  “במקרה 
רגל, תפורק השותפות אלא אם נקבע אחרת בהסכם 

שבין השותפים”.
פטירת אחד השותפים אמורה להוביל לתרחישים 
כדלקמן: כניסת יורשים אשר לא בהכרח מתאימים 
כאמור.  החלטות בתאגיד/שותפות  וקבלת  לניהול 
תוך  כמשמעו  פשוטו  השותפות  פירוק  לחלופין, 
חלוקת נכסים בין השותפים הנותרים לבין עזבונו 
של הנפטר. קיימת גם אפשרות של מציאת שותף 
מיורשיו  הנפטר  של  חלקו  את  ירכוש  אשר  חדש 

ויכנס לנעליו.
לסי רצוי  פתרון  להוות  עשוי  שותפים  ־ביטוח 

הע מחד  תאפשר  עריכתו  שכן  שנוצרה,  ־טואציה 
מבלי  האחרים,  לשותפים  הנפטר  של  חלקו  ברת 
התאגיד/שותפות  של  השוטפת  בפעילותו  לפגוע 
יורשי  יזכו  מאידך,  והתקין.  הסדיר  קיומו  והמשך 
הנפטר לתמורה הולמת בדמות סכום ביטוח אשר 

־ישקף ככל הניתן את חלקו של הנפטר בעסק ויאפ
שר להם לשמור על רמת חיים סבירה תוך הקטנת 

הפגיעה הכלכלית שנגרמה עקב מותו.
כדי לממש את האמור לעיל נדרש להגדיר בהסכם 
המייסדים או ההתאגדות את שווי התאגיד/שותפות 
)ולעדכנו מעת לעת(. להגדיר נכון את חלקו של כל 

־שותף, תוך תרגום נושא זה לסכום ביטוח )ריסק למ
־קרה פטירה(, כאשר בעל הפוליסה יכול להיות השו

תף עצמו או השותפות/תאגיד )ההוצאה בעניין אינה 
מוכרת לצורכי מס(. לבסוף, יש להגדיר מוטבים בעת 
פטירה באופן שבו יורשי הנפטר יזכו לסכום הביטוח 
כאמור, אך במקביל חלקו של השותף הנפטר יועבר 

לידי שאר השותפים בתאגיד/שותפות.

משרד קן-דרור הראל ושות' משמש כיועץ משפטי 
וחיפה  שפלה  דרום,  במחוזות  הלשכה  חברי  של 

והצפון

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני

ביטוח שותפים: כך תגנו גם 
על השותפות וגם על היורשים

< עו”ד ניצן הראל

 צעד אחר צעד: 
כך עושים ביטוח שותפים

1 עורכים הסכם מייסדים בין 
השותפים אשר יכלול סעיפים 

רלוונטיים המסדירים את נושא 
פטירת מי מהשותפים

2 עורכים פוליסות ביטוח מסוג 
ריסק אשר המוטבים בהן הם יורשי 

השותף המבוטח

3 מסדירים מראש ובכתב את 
ידיעת והסכמת בני המשפחה 

הרשומים כמוטבים לביצוע האמור

4 מעדכנים את סכומי הביטוח 
בפוליסות מעת לעת בהתאם לשווי 

העסק ולחלקו של כל שותף בו

5 מגדירים ומסדירים את הנושא 
במסגרת צוואה תואמת לשותף 

הרלוונטי, נושא אשר אמור למנוע 
טענות ודרישות יורשים כאלו 

ואחרים בעת פטירה
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