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ביטוח ופיננסים

בשורות למבוטחי הרכב
סו"ב קובי צרפתי: "מדובר 
במהפכה דוגמת 'מהפכת 

הסלולר', שמאפשרת מעבר קל 
בין חברה לחברה" < עמ' 3  

"מקשה על הסוכנים"
טיוטת החוזר של הממונה לטיפול 
באתרים המתחזים עלולה להכביד 

על הסוכנים ואף לפגוע בשוק 
החופשי < עמ' 4

ביטוח מנהלים חדש
פוליסה חדשה של כלל ביטוח 
מיועדת למבוטחים עד גיל 59, 
כאשר דמי הניהול יפחתו ככל 

שהצבירה תגדל < עמ' 14

 בוטלו 
הבחירות 

לנשיאות 

הזמנית של 

 הלשכה 
< עמ' 2

"הגענו להסכמות מצוינות"
ראשי הלשכה בראשות מ"מ הנשיא, סו"ב יוסי אנגלמן, חתמו השבוע על הרחבת שיתוף 
הפעולה בין המכללה לפיננסים וביטוח ובין מכללת BDO ‰ מעיקרי ההסכם: חיסכון של 
כחצי מיליון שקל ללשכה בשנה ופריסה רחבה של כיתות לימוד לכל המחוזות < עמ' 7
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ביטוח 
ופיננסים

"טובת הלשכה מעל לכל"
 בוטלו הבחירות לנשיאות הזמנית ‰ היוזמה להסרת המועמדים נעשתה ע״י גורם שהלשכה חשובה לו 

והגיע להסכמה מאחורי הקלעים עם שלושת המועמדים להסרת מועמדותם, וללא תנאי, על מנת לאחד את 
השורות לקראת ההתמודדות הצפויה בנושאים קרדינאליים הקשורים לפרנסת הסוכן < רונית מורגנשטרן

בחירות לנשיאות הזמנית שהיו אמורות ה
לאחר  בוטלו,  ביוני  ב־9  להתקיים 
להסיר  הסכימו  המועמדים  ששלושת 
בתפקידו  ימשיך  אנגלמן  יוסי  סו"ב  מועמדותם. 
לקדנציה  הבחירות  עד  הלשכה  נשיא  כמ"מ 
שלושת   .2021 בנובמבר  ב־24  שיתקיימו  מלאה 
הוועד  עם  פעולה  לשתף  מבטיחים  המועמדים 
סיום  עד  אנגלמן,  סו"ב  בראשו  והעומד  המנהל 

תפקידו בנובמבר.
היוזמה לביטול הבחירות החלה שלשום כששני 
יו"ר  אליוביץ,  ישראל  ועו"ד  סו"ב  המתמודדים 
ביה"ד של הלשכה, וסו"ב מיכה אדוני, יו"ר מחוז 
)יו"ר  ארגמן  עוזי  סו"ב  אל  פנו  והצפון,  חיפה 
ליסוב סוכנות לביטוח(, המתמודד השלישי, ואמרו 
לו שהם מוכנים להסיר את מועמדותם, אם גם הוא 
יסיר את מועמדותו. אתמול הודיע ארגמן כי הוא 

מצטרף ליוזמה. 
על  המתמודדים  שלושת  את  שאלנו  הבוקר 
הניע  מה  הבחירות;  ביטול  בעקבות  תחושותיהם 
את  רואים  הם  ואיך  הבחירות  את  לבטל  אותם 

התנהלות הלשכה בחודשים הקרובים.

עוזי ארגמן: "שיתוף פעולה זה צו 8"
"הבחירות הזמניות נכפו על כולנו; נותרה לנו 
למען  הלשכה  גחלת  על  לשמור   - אחת  ברירה 
הבחירות  עד  הביטוח  וסוכני  סוכנות  פעילות 
אותי  הביא  השורות  את  לאחד  הרצון  בנובמבר. 

להסכים למהלך ביטול הבחירות הזמניות".
"החברות והחברים הפצירו בי לבחון את השקעת 
המלאה.  לקדנציה  הבחירות  לקראת  המאמצים 
בחירות  הליך  מאיתנו  לחסוך  הגובר  ללחץ 
של  פניותיהם  נוספו  בלבד,  חודשים  לחמישה 
שני המועמדים מולי, שביקשו ממני להסכים על 
מכבר  חתמו  ואף  המועמדות  הסרה משותפת של 
על פרישתם מהמרוץ. במצב עניינים זה נדרשתי 
של  לבחירות  הלשכה  את  להוביל  האם  להכריע 
מועמד אחד בלבד, או להסיר גם את מועמדותי".

למנוע בחירות בזבזניות
שיעור  כך  גם  כי  הבנתי,  שערכתי  בבדיקות 
ההצבעה היה צפוי להיות נמוך מאוד. נתון זה, יחד 
עם עלויות כספיות לא מבוטלות הכרוכות בהליך, 
החלטה  כל  כי  לי,  ברור  היה  הכף.  את  הכריעו 

אחרת הייתה מביאה לבחירות בזבזניות. 
כולנו  נוכל  המלאה,  לקדנציה  לבחירות  עד 
ולא  במהות  לעסוק  דברים,  לכוון  פעולה,  לשתף 
בשלושה   8 בצו  לתפיסתי  מדובר  שמסביב.  במה 
כולל  הלשכה  של  שוטף  ניהול  האחד,  מישורים: 
הדחופים  היעדים  קידום  השני,  השורות;  איחוד 
אל מול הרגולציה וחברות הביטוח; הנחת תשתית 
בבחירות  הנבחרת  לנשיאות  ואיתנה  יציבה 

נובמבר.
מלווה  עדיין  אמש  כבד  בלב  שקיבלתי  ההחלטה 
מבקש  אני  הרגשות;  בסערת  עדיין  אני  אותי. 
שנקטתי  בצעד  שאכזבתי  מי  כל  בפני  להתנצל 

ולהודות לחברות ולחברים היקרים על התמיכה 
והסיוע". לם
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יוסי אנגלמן: "מצפה מכולנו להתאחד למען עתידנו"
"כניסתי לתפקיד הייתה תוצאה של התפטרות כפולה. גם נשיא וגם 
ממלא מקום שבעקבותיהם אני הייתי הבא בתור. לקחתי את המשימה 
המנהל  הוועד  עתה,  עד  קצרה,  ובתקופה  ודאגה  אחריות  מתוך  הזו 

ברשותי טיפלנו וקידמנו נושאים חשובים, כמו:
‰ חידוש הקשר עם הממונה ברקת אחרי נתק ממושך בינו ובין הנשיא 

הקודם.
של  שנה  לאחר  העמותות  לרשם  כספיים  דוחות  והעברת  אישור   ‰

דחיות שכמעט עלו ללשכה בקנסות כבדים ובסנקציות. 
‰ הקמת קרן סיוע לסוכנים שהכנסתם נפגעה עקב הקורונה ולאחר משבר כלכלי שפקד אותם עוד 

טרם הקורונה.
‰ אישור תקציב 2021 על מנת שהמערכות תוכלנה לעבוד.

‰ הוועד המנהל הודיע למנכ"ל הלשכה על סיום עבודתו.
‰ הסכם שיתוף פעולה עם לשכת יועצי המס שתכליתו הגדלת הכנסות הסוכנים ובעיקר הצעירים 

שמשוועים ללקוחות חדשים.
‰ הסכם משודרג עם מכללת BDO שמקנה שימוש בשלוחות המכללה בכל הארץ והגדלת הכנסות 

הלשכה בכחצי מיליון שקל בשנה. הסכם שעמד על סף פיצוץ בגלל החלטות שגויות. 
‰ חזרה לכנסים פרונטליים. 

‰ גביית חובות דמי חבר שהצטברו ולא טופלו מתחילת השנה, ועוד. 
מדובר  אחד  מצד  הנשיא.  לתפקיד  המועמדות  הסרת  על  ההודעה  את  מעורבים  ברגשות  "קיבלתי 
במהלך שמלכד את החברים והפעילים בלשכה למטרה המשותפת ומצד שני, במישור האישי, המשך 

אחריות כבדה המוטלת עלי כאשר כבר ראיתי שאני משתחרר ממנה לאחר יום הבחירות".

אלוביץ'ארגמן
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בשורות למבוטחי הרכב: יבוטל הקנס על 
ביטול פוליסה במשך שנת הביטוח

במסגרת הוראות חדשות שפרסמה רשות שוק ההון נקבע גם שתביעות עד 5,000 שקל לא ייחשבו 
בהיסטוריית התביעות של המבוטח ‰ הלשכה: "מהפכה כדוגמת מהפכת הסלולר" < רונית מורגנשטרן

פרסמה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
פוליסות  הוראות שיובילו לשיפור תנאי 
המבוטחים.  לטובת  ג'  וצד  רכוש  רכב 
מבוטחים  מעבר  על  יקלו  החדשות  ההוראות 
על  שהושת  הקנס  את  ויבטלו  ביטוח  חברות  בין 
במהלך  ביטוח  חברת  לעבור  שבחרו  מבוטחים 

תקופת הביטוח.
 4,000 הביטוח  כך לדוגמה, מבוטח ששילם על 
תשעה  לאחר  הביטוח  את  לבטל  וברצונו  שקל, 
חודשים יקבל החזר כספי של 1,000 שקל במקום 
יהיה  למבוטחים  הכספי  שההחזר  כך  שקל,   644

גבוה ב־50% יותר במודל החדש.
הוועדה  יו"ר  צרפתי,  קובי  סו"ב  מסר  בתגובה 
לביטוח אלמנטרי בלשכה: "מדובר במהפכה דוגמת 
'מהפכת הסלולר', שמאפשרת מעבר קל בין חברה 
לחברה. בסלולר זה הביא להוזלה משמעותית של 
לקוח,  כל  על  התחרות  התגברות  עקב  השירותים 
והערכה היא שגם בביטוחי רכב יקרה דבר דומה. 

החברות והסוכנים יצטרכו להתחרות על הלקוחות 
לפחות  יהפוך  המחיר  כי  יותר,  טוב  שירות  במתן 

משמעותי".
בשורה חשובה נוספת שמביאה רשות שוק ההון, 
)דוח  היא לגבי היסטוריית התביעות של המבוטח 

"דוח  כי  קובעת  הרשות  תביעות(.  היעדר 
תביעות  יכלול  לא  התביעות  הסטוריית 
ל־5,000  )מתחת  קטנים  בסכומים  ביטוח 
מצד  החזר  התקבל  בהן  ותביעות  שקל( 
במטרה  המבוטח,  באשמת  היו  ולא  שלישי 
שלא לפגוע בדוח עבר ביטוחי של המבוטח. 
יש לציין, כי לשכת סוכני הביטוח נאבקה 

על נושא זה בשנים האחרונות, שכן במקרים רבים 
תביעות  לו  שהיו  מי  לבטח  ביטוח  חברות  סירבו 
תביעות  כולל  האחרונות,  השנים  שלוש  במשך 
קטנות או תביעות שלא באשמתם. בנוסף קובעת 
הרשות כי חברות הביטוח לא יוכלו לדחות תביעה 
נהיגה  רישיון  חודש  שלא  במקרים  מבוטח  של 

מסיבות טכניות או בשל חוב להוצאה לפועל.

התקנת מערכות בטיחות
רשות שוק ההון החליטה בנוסף, כי מי שהתקין 
מערכות בטיחות מתקדמות, יהיה זכאי להנחה 
להגיש  יחויבו  הביטוח  חברות  בפרמיה. 
מעודכנות  פוליסות  ההון  שוק  לרשות 
לשיווקן  ותיערכנה  להוראות,  בהתאם 

לציבור.
שוק  על  הממונה  ברקת,  משה  ד"ר 
ההון, ביטוח וחסכון: "ההוראות החדשות 
ביטוחי רכב רכוש  פוליסות  יהפכו את 
להוגנות יותר, עתידות להוביל לקידום התחרות 
יפשטו   - מכל  והחשוב  החדשנות  הגברת  לצד 
הליכים עבור המבוטחים. הרשות תמשיך לפעול 
מקיפה  ראייה  תוך  אלו  בתחומים  הסדרה  ולקדם 
הישראלי,  הביטוח  שוק  את  לשכלל  מנת  על 

לטובת ציבור המבוטחים".

הלשכה  "טובת  אליוביץ:  ישראל  סו"ב 
חשובה מרצונו של הפרט"

"צריך 'לתקן' את הטעון תיקון בלשכה. כאב בית 
השונים  הכוחות  בין  נייטרלי  עצמי  החשבתי  הדין, 
פנימית,  אנרגיה  ומוציאים  ביניהם  ש'מתווכחים' 
הביטוח  חברות  מול  האנרגיה  את  להוציא  במקום 

והפיקוח.
עיניי,  מול  שעמדה  העיקרית  "המטרה 
הלשכה,  לנשיא  מועמדות  להגיש  כשהחלטתי 
ומין.  גזע  דת  הבדל  ללא  לסוכנים  לדאוג  הייתה 
בניסיוני בתפקידים שפעלתי ופועל, רציתי לתרום 
והסוכנים כדי שיתפרנסו בכבוד. רציתי  לסוכנות 
שהסוכנים יפעלו במשרדם במסלולים נוספים כגון: 
חוץ  בהלוואות  עזרה ללקוחות  יועצי משכנתאות, 
)אין חובה להיות  בנקאיות, לימוד גישור, בוררות 
עו״ד(. עמידה על 'הרגליים האחוריות' מול חברות 
לפרוץ  לסוכנים  אפשרות  לתת  והרשות.  הביטוח 
לא  בהם.  השקיעו  לא  היום  שעד  בנושאים  דרך 

להיות מקובעים בנושא אחד, ביטוח.
המועצה  ואת  מנהל  הוועד  את  לגבות  "אמשיך 
שמטרת  בטוח  אני  התקנון.  לפי  ויפעלו  במידה 
סוכני  למען  הוועדות  בכל  במלאכה  העוסקים 
צריכים  יחד  כולנו  הלשכה.  חברי  הביטוח, 
יוסי  בראשות  הלשכה  להנהלה  ולסייע  להתאחד 

אנגלמן לדאוג לסוכנים.
"ליוסי אנגלמן אני מאחל הצלחה ומציע לפגוש 
ליבם.  רחשי  את  ולשמוע  שמתקשים  סוכנים 

אסייע בכל תחום שאני מצוי בו למען הלשכה.
"הלשכה חזקה כאשר מוותרים על האגו לטובת 

הכלל. חזק חזק ונתחזק. אוהב את כולם".

לכולם  קורא  "אני  אדוני:  מיכה  סו"ב 
לשלב ידיים ולאחד שורות"

"מהרגע שהוחלט על בחירות זמניות לנשיאות 
שהן  אמרתי  התקנון,  מכוח  וזאת   – הלשכה 
הוצאה  קצרה,  לתקופה  שהן  כיוון  מיותרות, 
שליליים,  יצרים  בשילוב  והכל  מיותרת,  כספית 

שורר  אשר  החיובי,  והשקט  העשייה  ערעור 
מקום  מ"מ  בראשות  בלשכה,  האחרונה  בתקופה 
הנשיא סו"ב יוסי אנגלמן - ביחד עם חברי הוועד 

המנהל, הפועלים רבות למען הסוכנים.
"בתהליך החיובי שנוצר הצלחנו בתקופה קצרה 
ללשכה,  רב  כסף  לחסוך  המערכת,  את  לייצב 
דיאלוג  ליצור  סוכנים,  מ־1000  חבר  דמי  לגבות 
פורה והוגן עם ראש רשות שוק ההון, פחות פרסום, 
התנאי  מדומים.  'הישגים'  ופחות  תמונות  פחות 
שלי להסרת המועמדות היה שיוסי אנגלמן ימשיך 
 - ב-24/1/2021  הבחירות  למועד  עד  בתפקידו 
וזאת מבלי להקפיא כל פעילות של הוועד המנהל 

- ומבלי להקדים את הבחירות, והוא התקבל.
לפתחנו  עומדים  רבים  וקשיים  "אתגרים 
אני  ולכן  ופרנסתו  הסוכן  מעמד  על  המאיימים 
שמח ושלם לגמרי שהבחירות הזמניות והמיותרות 
בוטלו. אני קורא להנהגת הלשכה, לחברי הלשכה, 
את  לאחד  ידיים,  לשלב  ולמתנגדים  לתומכים 
ויותר  התרסה  פחות  להבות,  להוריד  השורות, 
טובת   - משותף  מכנה  יש  לכולנו  כי  עשייה; 

הלשכה וחיזוקה.
"בתפקידי כיו"ר מחוז חיפה והצפון ,חבר הועד 
ודירקטור בליסו"ב, אמשיך לסייע, לחזק  המנהל 
בעבודה  שימשיך  כדי  אנגלמן  ביוסי  ולתמוך  
ענף  הביטוח,  סוכני  כלל  לטובת  וההוגנת  היפה 
חזקה  לשכה  נעביר  וכך  הביטוח,  וציבור  הביטוח 

ומתפקדת לנשיא הבא שיבחר".
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ברקת מכביד דווקא על הסוכנים במסגרת 
מלחמתו במתחזים

על פי טיוטת חוזר שפרסם - מכירת ליד תותר רק אם הלקוח נתן הסכמתו לכך ‰ הלשכה: "הייתכן 
שבעל הרישיון יהפוך לשומר הסף בכל הנוגע לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות? אין שום 

התכנות לבעל הרישיון לוודא שהליד הנרכש עומד בהוראות החוזר" < רונית מורגנשטרן

וחיסכון ה  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
תיקון  טיוטת  פרסם  ברקת,  משה  ד"ר 
המרחיב  ויועצים"  סוכנים  שירות  "חוזר 
את המגבלות על אופן השיווק ומתן השירות של 

סוכנים ויועצים פנסיוניים ללקוחותיהם.
אחת ההוראות מתייחסת לתחום ה"לידים" ולפיה 
לקוח  של  קשר  פרטי  "רכישת  כי  לקבוע  מוצע 
נתן  הלקוח  אם  רק  תתבצע  )לידים(  פוטנציאלי 
הסכמתו לשימוש בפרטיו למטרות שיווק ביטוח".
האמורה  "ההוראה  כי  בטיוטה,  מסביר  ברקת 
מהם  הרשות  שערכה  ביקורות  לאור  נדרשת 
הודעות שבהן מציעים  לקוחות מקבלים  כי  עלה 
במוצרים  או  בביטוחים  מיוחדות  הטבות  להם 
פנסיוניים, שלרוב גם אינן קיימות, ובכך מפתים 
אותם להשאיר את פרטיהם, מבלי שיודעים שמה 
שעומד מאחורי ההודעות הללו הוא קבלת פרטי 
הקשר שלהם בלבד למטרת מכירתן". יש לציין, 
כי בשנים האחרונות הוקמו אתרים ומוקדים רבים, 
שחלקם אינם בעלי רישיון, שאוספים פרטים של 
כאלה  כולל  לסוכנים,  אותם  ומוכרים  לקוחות 

שכבר מבוטחים אצל סוכן אחר.
רישיון  בעל  בהם  הדרכים  ייקבעו  כי  מוצע  עוד 
השירות  קבלת  אופן  לגבי  לקוחותיו  את  יעדכן 
לבחירת  דואר  או  דיגיטלי  באמצעי  וזאת  ממנו, 
הלקוח. ככל שפניית השירות הנדרשת בסעיפים 

לעיל תהיה טלפונית, יש להקליט אותה.
הליך גילוי ללקוח

ללקוחות  מציעים  "מתחזים"  המכונים  גופים 
תמורת  פנסיוניים  וחסכונות  פוליסות  בדיקת 
ב"הר  חינם  זאת  לעשות  שניתן  למרות  עמלה, 

הביטוח" או במסלקה.
המעניק  רישיון  "בעל  כי  לקבוע  מוצע  לכן 
שירותים ללקוח הכוללים קבלת מידע או העברת 
או  המוסדיים  הגופים  של  באתרים  שקיים  מידע 
בממשקים דיגיטליים של רשות שוק ההון, ושניתן 
לקבלם ולהעבירם ללא כל עלות, יגלה ללקוח לו 

בממשקים  פעולות  לעשות  באפשרותו  כי 
השונים ללא כל עלות. הוראה זו נועדה 

קיימות  כי  למבוטח  ולגלות  לשקף 
לעשותם  שניתן  פשוטות  פעולות 
ומסמכים  דיגיטליים,  בממשקים 

שניתן להפיקם ללא עלות". 
עוד מוצע לקבוע כי בעל רישיון 

השירות  עבור  אחד  מחיר  יציג 
יפצל את  ולא  שהוא מעניק ללקוח, 

כגון  שונים  למרכיבים  התשלומים 

מוצע  בנוסף,  אשראי.  סליקת  דמי 
לקבוע כי בעל רישיון יידרש לפרט 
את  מלא  ובאופן  בכתב  ללקוח 

הסיבה בשלה גבה את התשלום. 

התחזות והטעיה
מפניות שהתקבלו ברשות שוק ההון 

הפנייה  שבהם  מקרים  ישנם  כי  עלה 
מדובר  כי  ציון  תוך  נעשית  ללקוחות 
ההון  שוק  רשות  הוראות  לפי  בפנייה 

או משרד האוצר. כך למשל "משרד האוצר הורה 
להפחית את תשלומי הביטוחים" וכיו"ב. 

פנייה שכזו למבוטחים יוצרת סיטואציה לפיה הם 
האוצר,  משרד  מטעם  נעשתה  שהפניה  חושבים 
בשמירת  שמדובר  שעה  אותם,  להטעות  ועלולה 
לנוכח  מכירתו.  למטרת  לקוח  של  הקשר  פרטי 
האמור, מוצע גם להורות כי בעל רישיון 
אינו  הקשר  פרטי  שמקור  יוודא 
הלקוחות  בהטעיית  או  בהפחדה 
כי  לטעות  למבוטחים  שתגרום 
הפניה נעשתה מגופים ממשלתיים 

אלו. 
יו"ר  פז,  אייל  סו"ב  מסר  בתגובה 
הוועדה הפנסיונית בלשכה: "בחרתי 
מתוך  נקודות  לשתי  להתייחס 
והשימוש  האיסוף  אופן  לגבי  הטיוטה. 

נתקלים  כולנו  כי  ספק  אין  בלידים: 
מצג  המציגות  הודעות  מעט  בלא 
שווא ומפתות את הקורא להשאיר 
אם  קשר.  ליצור  או  פרטיו  את 
בעל רישיון עומד מאחורי הודעות 
מסוג זה, אזי הוראת הסעיף בהחלט 

תתקן תופעה זו. 
איתה  הבעיה  זאת,  עם  "יחד 
לקוחותינו  וציבור  הסוכנים  אנו 
מתמודדים הינה עמוקה ורחבה הרבה 
בכל  במידע  והמסחר  הלידים  תעשיית  יותר. 
מיליארדים.  שמגלגלת  למכונה  הפכה  הענפים 
זו לא רק בעלי  בענף שלנו נשענים על תעשיה 
בין  ומיזמים  מוסדיים  גופים  גם  אלא  רישיון 
יצרן לסוכנויות ביטוח ולעיתים גם בבעלותן או 
הקוראים  מבין  אחד  רישיון  בעל  אין  בשותפות. 
פנו  כי  מלקוחותיו  שמע  לא  אשר  אלו  שורות 
הפנסיה  קרן  או  מוקד  הביטוח,  מחברת  אליהם 
בניסיון למכור להם מוצרים למרות שמעולם לא 

אישרו פנייה כזו.
שליטה  חוסר   – העיקרית  הבעיה  טמונה  "כאן 
בכל הנוגע לאופן בו הגופים המוסדיים והמוקדים 
שיווקית.  פנייה  לצורך  מידע  ואוספים  פונים 
בכל  הסף  לשומר  יהפוך  הרישיון  שבעל  הייתכן 

הפרטיות?  הגנת  חוק  הוראות  לקיום  הנוגע 
לוודא  הרישיון  לבעל  התכנות  שום  אין 

ברקת

פז

כיתוב ׀ צילומים: shutterstock, אוראל כהן וסטודיו 18 רוני פרל

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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שהליד הנרכש עומד בהוראות החוזר.
נציין  ספק  הסר  'למען  נכתב  זה  לסעיף  "בהסבר 
כי בכוונת הרשות להחיל הוראות דומות גם על 
רק  וזאת  הצירוף',  חוזר  במסגרת  הביטוח  חברות 
כך  על  ההודעה.  בנוסח  לקוח  להטעיית  בהקשר 
אני אומר כי חוזר הצירוף אינו יכול להשליט את 
הסדר ולמנוע את ההשתוללות הקיימת בענף מצד 
על  בבעלות  והסוכנויות  הביטוח  חברות  מוקדי 
לתיקון  הצירוף  בחוזר  השימוש  דומה.  סעיף  ידי 
בעיני  חול  זריית  בבחינת  הוא  הללו  הכשלים 
יותר  הרבה  להתייחסות  מצפה  הייתי  הציבור. 
והשימוש במידע  מעמיקה על כל היבטי האיסוף 

בגופים המוסדיים וחברות הבת".

מעטפת של ידע
נדרש  בו  1 לנספח  נוגעת לסעיף  "נקודה שנייה 
'לגלות'  ההסבר,  מתוך  מצטט  ואני  רישיון,  בעל 
ללקוח כי השירותים אותם הוא מעניק ניתנים גם 
הביטוח  חברות  ידי  על  נמוכה  בעלות  או  בחינם 
והמסלקה, כאילו ומדובר בסוד ששומר אותו בעל 
כאשר  טבעי,  "באופן  פז.  סו"ב  מוסיף  הרישיון", 
הוא  השירות  עבור  לשלם  מעוניין  אינו  לקוח 
פרטי  מתן  תוך  לקבלו,  המתאים  לערוץ  מופנה 
מייל,  החברה,  אתר  כתובת  כגון  הקשר  יצירת 

טלפון וכו'. 
"לבעל הרישיון יש אינטרס ברור לעזור ללקוח גם 
אם אינו מעוניין בתשלום, אחרת הלקוח מחר יהיה 
לקוח של בעל רישיון אחר. על הכלל זה חתומים 

מעל 10,000 בעלי רישיון המחוללים את התחרות 
הסוכן  מציע  אותו  השירות  בענף.  ביותר  החזקה 
ללקוח אינו דומה בשום צורה לשירות המתבצע 

ישירות מול חברת הביטוח או המסלקה. 
מעקב  ידע,  של  שלמה  מעטפת  מעניק  "הסוכן 
והסבר מקצועי לגבי המידע ו/או השינוי המבוקש. 
יקבל מענה  כי הציבור  בכך בעל הרישיון שומר 
מהיר, יעיל וללא מכשולים. לא יעלה על הדעת 

בה  נשימה  באותה  לציין  צריך  רישיון  שבעל 
כי  מעניק,  שהוא  בשירות  הערך  את  מסביר  הוא 
שירות 'דומה' ניתן בחינם או בעלות נמוכה. לא 
זאת בלבד, באמצעות סעיף זה הרגולציה מובילה 
יותר ויותר את הציבור ישירות לפתחה של חברת 
הביטוח, או לחילופין למסלקה, והזעקה מהציבור 

לא תאחר להגיע. את הסיבה לזעקה אשאיר בסוד 
לבעלי הרישיון".

לבטל אפליית הסוכנים
לביטוח  הוועדה  חבר  בראל,  בועז  סו"ב  תגובת 
ישראל   MDRT הנהלת  וחבר  בלשכה  פנסיוני 
במתכונתו  השירות  חוזר  "ככלל,   :)MCC(
חבויותיו  מכלול  על  מה־1.1.2019  המקורית 
מתכתב היטב עם האתיקה המקצועית והאינסנטיב 
העסקי של בעלי הרישיון. יחד עם זאת, הניסיון 
כעת בסעיף 4)י( לטיוטת תיקון החוזר לכפות לא 
התיעוד  אופן  את  גם  אלא  התיעוד  עצם  את  רק 
רחוק  אחד  צעד  הנה  הלקוח,  עם  בהתקשרות 
מדי ומהווה התערבות שאין שני לה בקרב בעלי 

מקצועות חופשיים במשק ובכלכלת שוק חופשי.
"מעבר לתקדים הבעייתי, השינוי המוצע בהטלת 
חובת הקלטה טלפונית ב'פניית השירות' ללקוח, 
וכלכליות,  לוגיסטיות  השלכות  בעל  גם  הנו 
המייקרות את התשומות בפעולת הייעוץ והשירות 

הפנסיוני, בענף שהנו עתיר שירות ממילא.
אנו  השירות,  חוזר  לעניין  הריביזיה  "במסגרת 
בין  האפליה  את  לבטל  הצורך  על  עומדים 
הסוכנים הפנסיונים העצמאיים הנושאים בחבויות 
חברות  של  השכירים  המשווקים  לבין  החוזר, 
הביטוח הפטורים כמעט כליל מכך. אפליה פסולה 
זו פוגמת קשות בתחרות הוגנת ומשוכללת בענף 
ונותנת תיעדוף מובנה ומוכוון לערוץ הישיר של 

חברות הביטוח".

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול

משה ברקת: "לקוחות מקבלים 
הודעות שבהן מציעים להם 
הטבות מיוחדות בביטוחים 

או במוצרים פנסיוניים, ובכך 
מפתים אותם להשאיר את 

פרטיהם, מבלי שיודעים שמה 
שעומד מאחורי ההודעות הללו 
הוא קבלת פרטי הקשר שלהם 

בלבד למטרת מכירתן"
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במיוחד עכשיו!

smart travel הפניקס
הדור הבא של של ביטוח נסיעות לחו"ל 

עם אפליקציה שמתאמת
רופא בחו"ל 24/7 ומשלמת במקומכם

השירות יינתן לרוכשים פוליסת נסיעות לחו"ל של הפניקס SMART TRAVEL, באמצעות אפליקציה של חברת אייר דוקטור בע"מ 
)Air doctor ltd( והכל בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה, מדינת היעד וזמינות הרופא בה. הקבלה לביטוח הינה בכפוף לתנאי 

ההצטרפות והחיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

tipul@fnx.co.il  |  *5091פרטים במוקד סוכנים:
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הורחב הסכם השת"פ עם BDO בפעילות המכללה
 יביא לחיסכון של כחצי מיליון שקל ללשכה בשנה ופריסה רחבה של כיתות לימוד לכל המחוזות

 < רונית מורגנשטרן

אשי הלשכה בהנהגת מ"מ נשיא הלשכה, ר
על  השבוע  חתמו  אנגלמן,  יוסי  סו"ב 
המרחיב   BDO חברת  עם  להסכם  נספח 
בפעילות  הגופים  שני  בין  הפעולה  שיתוף  את 
שפרץ  הסכסוך  את  ניטרלו  ההסכמות  המכללה. 
המרכז  בהפעלת  הלשכה,  כי  שטענה   BDO עם 
להכשרה שלה, מפרה את ההסכם עליו חתמו שני 

הגופים בינואר 2020.
על פי הרחבת ההסכם, מרכז ההכשרה שמנהלת 
הלשכה )ששמו יחזור להיות "המכללה לפיננסים 
בכל  חינם  להשתמש  יוכל  רחמני"(,  ע"ש  וביטוח 
נתניה,  בחיפה,  הקיימות   BDO חברת  שלוחות 
ת"א, רחובות, ב"ש וירושלים - וכך תורחב מאוד 
פעילות ההדרכות במחוזות. BDO תאפשר קיום 
הבוקר  בשעות  בשלוחותיה  הדרכות/השתלמויות 
וכך  מראש,  בתאום  אחה"צ  ושעות  מלא  באופן 
המכללה תחזור לפעילות של הדרכה יומית עליה 
התחייבה בהסכם. BDO תקבל גם הנחה בתשלום 
ינואר,  חודשים  על  כשתזוכה  ללשכה  שלה 
פברואר, מרץ 20/21, הנחה אותה ביקשה על רקע 

צמצום הפעילות בקורונה.

חיסכון כספי
רבץ  לאחרונה  "עד  עוד:  מסביר  אנגלמן  סו"ב 
הקודמת  הלשכה  הנהלת  בין  סכסוך  הלשכה  על 
ובין BDO עקב הסכם שנוסח באופן שגוי שגרם 
ראשי  עם  נפגשנו  לתמונה,  נכנסנו  למחלוקת. 
שטובות  מצוינות,  להסכמות  והגענו   ,BDO
ההסכם  הרחבת  ללשכה.  ובעיקר  הצדדים,  לשני 
יו"ר  תביא לחיסכון של כ־500 אלף שקל בשנה. 
המחוזות ייהנו מכיתות לימוד במחוזותיהם חינם, 
של  הכוונה  עם  מאוד  מתכתב  זה  הצהריים.  עד 
האובייקטיבי,  הסוכן  מודל  את  לקדם  הממונה 
בהשתלמויות  כנראה  הסוכן  יחויב  שבעקבותיו 
הלימוד  כיתות  גבוהה.  בתדירות  מקצועיות 
ההיברידיות במכללה הן מהמתקדמות והחדשניות 
לימוד  גם  ומאפשרות  כיום,  הקיימות  ביותר 

פרונטלי וגם שיעורים מקוונים".
החברה  ליסוב  יו"ר  זילברמן,  איציק  סו"ב 
הכלכלית מוסיף: "אנחנו פותחים כאן 'אופק חדש 
עצום' להדרכות של הלשכה לטובת ההתמקצעות 
ההסכמות  בזכות  בנוסף,  הביטוח.  סוכני  של 
החדשות הגענו ממצב בלתי אפשרי של הפסדים 
מרכז  של  האחרונות  בשנתיים  שנמשכו  כבדים 
ההכשרה, גם לחיסכון עצום בעלויות ללשכה וגם 

להרחבת הפעילות לכל רחבי הארץ".
סו"ב חוה פרידמן, יו"ר המכללה מסרה בתגובה: 
צוות  הגיעו  אליהן  ההבנות  על  מברכת  "אני 
הפעולה  שיתוף   ,BDO הנהלת  עם  הסוכנים 
השתלמויות  לקיים  יוכל  ההכשרה  מרכז  הורחב, 

 BDO וסדנאות לטובת חברינו הסוכנים במתקני
המבורכת  בפעילות  נמשיך  הבוקר.  בשעות 
בהרצאות  נמשיך  בידע,  הלשכה  חברי  להעשרת 
ולהיפגש  לחזור  נוכל  הקרוב  ובעתיד  'זום' 

בהרצאות פרונטליות".

בשורה גדולה למחוזות
מסר  והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר  אדוני,  מיכה  סו"ב 
חיפה  מחוז  לסוכני  והישג  בשורה  "זו  בתגובה: 
והצפון: בנספח להסכם שנחתם השבוע בין לשכת 
סוכני הביטוח ובין BDO, ובדגש על חיזוק והרחבה 
סוכני  של  וההשתלמויות  המקצועי,  הידע  של 
של  ההדרכה  כיתות  כי  סוכם   - בצפון  הביטוח 
BDO בחיפה יעמדו לשימוש לשכת סוכני הביטוח. 
נפגשנו השבוע, אני ביחד עם סגנית נשיא הלשכה 
סו"ב אניה לוין עם מנהלי BDO והנהגת הלשכה, 
ההדרכה.  בחדרי  וביקרנו  בחיפה  החברה  במשרדי 
עלי לציין שהכיתות גדולות, מרווחות ומאובזרות 
ברמה טכנולוגית גבוהה. אין ספק ששיתוף פעולה 
המקצועי  השילוב  הוא   BDOל־ הלשכה  בין  זה 

הנכון לשני הצדדים".
מסר  והדרום,  ב"ש  מחוז  יו"ר  בקשי,  יפת  סו"ב 
בתגובה: "הדרום למרות גודלו והפעילות הגדולה, 

בולט חסרונם של בעלי מקצוע מעולם הבטוח. 
"אנו מברכים על יוזמת הלשכה במסגרת ההסכם 
עם חברת BDO להקים שלוחה בבאר שבע שתתן 
הביטוח.  מעולם  מקצוע  לבעלי  בעתיד  מענה 
ללמוד  יתאפשר  בדרום  שגם  הניתן  ככל  נעשה 
מקצוע חשוב זה ובכך נתרום לגידול מאגר בעלי 

המקצוע בעולם הבטוח".
שמואל אשורי, יו"ר מחוז ירושלים, מסר  סו"ב 
בתגובה: "שמונה שנים אני משמש בתפקידי כיו"ר 
של  שלוחה  לי  מבטיחים  שנים  ושמונה  המחוז, 
והדרכות  כנסים  לקיים  כדי  בירושלים.  המכללה 
אני  מקום.  לשכור  צריכים  היינו  המחוז,  לסוכני 
מברך על הרחבת ההסכם עם BDO שיאפשר לנו 
הבא  בשבוע  בירושלים.  שלו  בשלוחה  להשתמש 
נקיים טקס פתיחה של כיתות ההדרכות של המחוז 

בשאיפה לקיים השתלמות בכל שבוע".
ממנכ"ל BDO, אבי קאופמן, נמסר: "האקדמיה 
 BDO הבינלאומית  הפירמה  של  לפיננסים 
לשכת  עם  הפעולה  שיתוף  הרחבת  על  מברכת 
סוכני הביטוח בישראל ועם אלפי הסוכנים חברי 
לכל  יעמדו  השת"פ  הרחבת  במסגרת  הלשכה. 
חברי הלשכה ולבני משפחותיהם עשרות קורסים 
בפריסה  במשק,  ביותר  והמובלים  מהאיכותיים 

ארצית )מחיפה ועד באר שבע וירושלים(.
"האקדמיה לפיננסים של BDO נרתמת למשימה 
סוכן  הכישורים של  והעצמת  הרחבת  החשובה של 
הביטוח ותעמיד לרשותו את כל הכלים להתמקצע 
 ,CFP באופן אינטרדספלינרי בתחומים כגון לימודי

העברה בין דורית, נדל"ן, ייעוץ משכנתאות ועוד.
"כל הקורסים יעמדו לזכות סוכני הביטוח ובני 
משפחותיהם ללימוד הן פרונטלי והן דיגיטלי לפי 

העדפתם.
של  החדשה  ההנהגה  את  לברך  מבקש  "אני 
הרוח  על  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  ובראשה  הלשכה, 
כי  ספק  לי  אין  עמם.  שהביאו  והערכית  היזמית 

שיתוף פעולה זה הינו אסטרטגי ויישא פירות".

המפגש בין נציגי הלשכה להנהלת BDO | צילום: גיא קרן

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

פרטים במחוזות

מתחילים למכור ביטוח בריאות מנצח!

 איילון
ביטוח
ככה עושים ביטוח 

בריאות היום!

נספח אמבולטורי רחב
המסולק בחברה )בחירה חופשית 

 של נותני השירות מבלי לפנות
לספק הסדר(

ללא צורך בהצהרת בריאות/חיתום

בחירה חופשית 
 של רופא מנתח

ושיפוי מלא עד תקרת ספק שבהסדר
גם לרופא שאינו בהסדר

 כיסוי רחב לתרופות שלא בסל,
 תרופות בהתאמה אישית )29 ג'(

עד ₪600,000
 המתמלא כל שנתיים 

ובדיקות גנומיות

כיסוי ל - 43 מחלות קשות,
 כולל פיצוי של 100%

מסכום הביטוח לאירוע שכיח: 
צנתור כלילי טיפולי

ייחודי באיילון!
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אחרי We Sure - גם ליברה בדרך לבורסה
 חברת הביטוח הדיגיטלית פרסמה תשקיף להנפקה ראשונה לפי שווי של 400 מיליון שקל ‰ תיכנס 

בהמשך השנה גם לתחום ביטוחי החיים < רונית מורגנשטרן 

הדיגיטלית ל הביטוח  חברת  יברה, 
שהוקמה על ידי אתי אלישקוב, פרסמה 
תשקיף לקראת הנפקה ראשונה בבורסה 
של ת"א לפי שווי של 400 מיליון שקל. במסגרת 
מיליון  כ־22  לגייס  מעוניינת  ליברה  ההנפקה, 
שקל במניות. מדובר בחברה הדיגיטלית השנייה 
שיוצאת לבורסה – חברת We Sure גייסה 85 

מיליון שקל לפני כחודשיים.
לחברה יש כיום כ־100 אלף מבוטחים )למעלה 
מבוטחיה  תיק  כאשר  פוליסות(,  אלף  מ־200 
רכב  ציי  ללא  בלבד,  פרט  לקוחות  על  מבוסס 

וקולקטיבים.
צפויה  הקרובה  בשנה  ההנפקה,  תשקיף  לפי 
חיים,  לביטוח  גם  הרישיון  את  להרחיב  ליברה 
וכן, להקים תשתית להרחבת הפעילות העסקית 
בפיתוח  להמשיך  ליברה  עתידה  בנוסף,  בחו"ל. 
במערכת  שימוש  ליברה  עושה  כיום,  טכנולוגי. 
לממש  לה  המאפשרת  עצמי,  בפיתוח  מתקדמת 
מודלים  ליישם  בביטוח,  חדשנית  חשיבה 
אקטוארים פרסונליים, ולהטמיע שינויים וכיסויים 
במהירות ויעילות. החברה עושה שימוש במודלים 
לה  המאפשרים  מלאכותית  בינה  של  מתקדמים 

לאפיין לקוחות קיימים ופוטנציאליים בדגש על 
עולם הצריכה הדיגיטלי.

שינוי בענף
על פי תוצאותיה הכספיות של ליברה לרבעון 
לרבעון  מס  לאחר  הרווח   ,2021 של  הראשון 
שקל,  מיליון  לכ־4.4  הסתכם   2021 של  הראשון 
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון   1.2 לעומת 

אשתקד, גידול של 271%.
 2021 של  הראשון  ברבעון  ברוטו  הפרמיות 
הסתכמו בכ־83.9 מיליון שקל לעומת 46.4 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 81%. 

החברה מדגישה, שכל המבוטחים פרטיים.
ביוני 2020 השיקה ליברה את מהפכת הניודים 
את  ליברה  שברה  זו,  במסגרת  הרכב.  בביטוחי 
הביטוח  חברות  בין  לפיה מעבר  בענף  המוסכמה 
לפני מועד חידוש ביטוח הרכב הוא טאבו. עד כה 
ניידה החברה כ־6,000 פוליסות רכב, תוך חיסכון 

של כ־500 שקל בממוצע למבוטח.
אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה מסרה 
גדול  רווח  עם  מצוין  רבעון  מסכמת  "ליברה  כי 
הפרמיות   .2020 שנת  בכל  שרשמה  מזה  יותר 

אשתקד,  הראשון  לרבעון  בהשוואה  הוכפלו 
הפרמטרים התפעוליים משתפרים בעקביות והיד 
ממש  של  שינוי  שעשינו  ספק  אין  נטויה.  עוד 
ומצביעים  זה  את  מרגישים  והמבוטחים  בענף, 

ברגליים".

אתי אלישקוב | צילום: אבי משולם

ביום עיון מומחים בנושא רגולציה, 
אבטחת מידע ושיווק מוצרי ביטוח 

מדברים על רגולציה \ ואבטחת מידע 
ושיווק מוצרי ביטוח, כי מחר ביקורת...

09:30-10:00   זמן יפה לקפה (התכנסות 30 דקות)

10:00-10:30   דגשים וסוגיות קצה בחוזר ההנמקה   
                            מרצה: עו''ד יניב גל

                           
10:30-11:00   מכירות ביטוח חיים והחלפה לפי חוזר הצירוף  

                            מרצה: עו''ד ניצן הראל
                           

11:00-11:45   הליכי הצירוף לביטוח ושיווק פנסיוני  בראי הרגולטור
                            מרצה: מר יואב גפני, לשעבר סגן בכיר לממונה

                        
11:45-12:00   הפסקה (בראנץ' 15 דקות)

12:00-12:30   תקינת אבטחת מידע והאכיפה החדשה
                            מרצה: עו''ד טובי פארי-ביטר

                         
12:30-13:10   חדשנות דאטה וסייבר בעולם משובש  

                             מרצה: מר הלל קוברובסקי, עתידן טכנולוגי 
                        

13:10-14:00   פאנל מומחים: מהי המשמעות של שיווק נכון?  
                            מנחה: הגב' אילנית פלג    

                            משתתפים: מר יואב גפני, עו''ד ניצן הראל, 
                            עו''ד טל נגרי, עו''ד יניב גל                                                  

KDH - השתלמות מקצועית
17.06.2021

 BDO בית אמות – מכללת
רחוב מנחם בגין 48 תל אביב

גם אני 
משתתף

 h ttps ://kdh.forms -wizard.biz
קישור לרישום:

עו“ד טל נגריעו“ד ניצן הראלמר יואב גפני

עו“ד יניב גלעו“ד ליאור קן דרור עו''ד טובי פארי-ביטר

https://kdh.forms-wizard.biz/


| 3 ביוני 102021  02  02  02  02  02  חדשות ׀ בריאות

 ללא עלות נוספת: שירותים גניקולוגיים 
פרטיים למבוטחות איילון

 החברה משיקה את השירותים בזמינות מיידית במרכז הרפואי TLV MEDICAL אותו רכשה לפני 
 כשנתיים ‰ "כלי נוסף לשיפור השירות למבוטחות והמבוטחים שלנו שמייצר סינרגיה וסטנדרט שירות 

מועדף, גם לסוכנים" < רונית מורגנשטרן

 ללא עלות נוספת: שירותים גניקולוגיים 
פרטיים למבוטחות איילון

 החברה משיקה את השירותים בזמינות מיידית במרכז הרפואי TLV MEDICAL אותו רכשה לפני 
 כשנתיים ‰ "כלי נוסף לשיפור השירות למבוטחות והמבוטחים שלנו שמייצר סינרגיה וסטנדרט שירות 

מועדף, גם לסוכנים" < רונית מורגנשטרן

את א מרחיבה  לביטוח  חברה  יילון 
עבור  הרפואיים  השירותים  מגוון 
החדשני  הרפואי  במרכז  לקוחותיה 
TLV MEDICAL ברמת החייל, ששייך לקבוצה. 
איילון  של  הבריאות  בביטוח  למבוטחות  תציע 
מגוון שירותי יעוץ והליכים גניקולוגים פרטיים 

בזמינות מיידית.
נוספת  עלות  ללא  שזמין  החדש,  השירות 
)למי  איילון  של  הבריאות  ביטוח  למבוטחות 
שמחזיקות בכיסויים הרלוונטיים ובהתאם לתנאי 
מטובי  מיידי  גניקולוגי  ייעוץ  כולל  הפוליסה(, 
הרופאים המומחים בישראל לצד שורה של הליכים 
רפואיים, כמו אבחנות וטיפולים של צוואר הרחם, 
מרפאתית  היסטרוסקופיה  של  ייחודית  מחלקה 
בשיטת See & Treat, השיטה המתקדמת ביותר 
בתחום, בדיקות הריון ובכלל זה בדיקת מי שפיר 

ובדיקת שיליה, טיפולי פלסטיקה ועוד.
"השירות החדש שאנו מציעים למבוטחות שלנו 
מהמרכז  חלק  של  הרכישה  של  ישיר  תוצר  הינו 

לפניי  שביצענו   TLV MEDICAL הרפואי 
השירות  לשיפור  נוסף  בכלי  מדובר  כשנתיים. 
וסטנדרט  סינרגיה  המייצר  שלנו  למבוטחים 
והמבוטחים  המבוטחות  לטובת  הן  מועדף  שירות 
והן עבור הסוכנות והסוכנים שלנו", אומרת ד"ר 

באיילון  בריאות  אגף  מנהלת  ניב־סרודיו,  נאוה 
ביטוח.

שילוב מומחיות ורגישות
 TLV עינב אדיב־ברר, מנהלת המרכז הרפואי
הגניקולוגיה  "מחלקת  כי  מציינת   ,MEDICAL
מצוינות  בין  מנצח  שילוב  הינה  שלנו  הייחודית 
מעולה  ושירות  מובילה  טכנולוגיה  מקצועית, 
בשנה.  גניקולוגיות  פרוצדורות  אלפי  ומבצעת 
מנקודת מבטנו, רפואת נשים דורשת את השילוב 
ורגישות  מומחיות מקצועית  בין  הבלתי מתפשר 
אחד  כל  במרכז.  המטופלת  את  ששמה  ייחודית 
בפגישת  מתחיל  אצלנו  הנשים  רפואת  מתהליכי 
ייעוץ עם הרופא המבוקש וכולל כמובן, גם הסבר 
על  מוקפדת  שמירה  תוך  טיפולי/ניתוחי  קדם 
זמינות גבוהה של טובי הרופאים, פרטיות, חיסיון 
רפואי, טיפול מסור וסטנדרט רפואי מקצועי בלתי 
מתפשר. למבוטחות איילון יש כתובת מקצועית, 

בזמינות מיידית, לצרכיהן הרפואיים בתחום".

נאוה ניב־סרודיו | צילום: אילן בשור

הלקוחות שלכם נהנו מ-                  ? 
נשמח להצבעות שלכם בסקר סוכני הביטוח 

סוכנות וסוכנים יקרים, 
השנה האחרונה הייתה מאתגרת לכולנו והבהירה עד כמה חשוב 

שיתוף הפעולה ביננו לבינכם, וכמה חשוב לנו לעמוד לרשותכם ולספק 
כתב שירות מקיף, איכותי שנותן מענה מהיר לכל לקוח. 

אחרי ששנה שעברה זכינו, בזכות ההצבעות שלכם, במקום הראשון אחרי ששנה שעברה זכינו, בזכות ההצבעות שלכם, במקום הראשון 
בסקר הבריאות של לשכת סוכני הביטוח, אנחנו בטוחים שגם השנה 

 .Medicare-תבחרו נכון, ב
שלכם באיחולי בריאות, 

MediCare צוות

הלקוחות שלכם נהנו מ-                  ? 
נשמח להצבעות שלכם בסקר סוכני הביטוח 

סוכנות וסוכנים יקרים, 

השנה האחרונה הייתה מאתגרת לכולנו והבהירה עד כמה 
חשוב שיתוף הפעולה ביננו לבינכם, וכמה חשוב לנו לעמוד 

לרשותכם ולספק כתב שירות מקיף, איכותי שנותן מענה 
מהיר לכל לקוח. 

נשמח שגם השנה תבחרו בנו למקום הראשון 
בסקר הבריאות של לשכת סוכני הביטוח. בסקר הבריאות של לשכת סוכני הביטוח. 

שלכם באיחולי בריאות, 

צוות  
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פורטיקס', מבית מיטב דש, מציע ס
וראשון  חדש  בריאות  ביטוח 
ייחודי  כיסוי  הכולל  מסוגו 
הרפואי  המרכז   ,Medix בשיתוף  ומורחב 
בטיפול  המתמחה  בישראל  ביותר  הגדול 
למאות  מענה  לתת  במטרה  בספורטאים, 
מאורגן.  בספורט  העוסקים  ילדים  אלפי 
את  יוביל  דש  מיטב  ההשקעות  בית  מטעם 
המיזם רונן טוב, משנה למנכ"ל ויו"ר מיטב 

דש גמל ופנסיה.
לילדים  מיועד  אשר  המוצר,  בפיתוח 
רופאים  מעורבים  היו  5־19,  בגילאי 
ואנשי ביטוח המתמחים בספורט מקצועני, 

והמדויק  הרחב  הכיסוי  את  לגבש  במטרה 
את  המכסים  לביטוחים  בדומה  שניתן,  ככל 
ה־ בשיטת  בעולם,  המקצוענים  הספורטאים 

אופן   , ספורטאים  עבור   .One Stop Shop
הטיפול, מהירות האבחנה והשיקום של פציעות 
ספורט, הם אלה שיקבעו את מהירות ההחלמה 

והחזרה לפעילות הספורטיבית. 
עוזי גופר, מנכ"ל ספורטיקס, הוסיף: "הורים 
אינם  שילדיהם  לעובדה  מודעים  אינם  רבים 
מכוסים בכל הנוגע לטיפול והחלמה מפציעות 
העוסקים  ילדים  אלפי  מאות  למעשה  ספורט. 
ומדובר  מבוטחים  אינם  ספורטיבית  בפעילות 

המצב  הפתרון.  לו  נמצא  שכעת  בכשל 
ומהיר  מקצועי  מענה  במתן  והצורך  הקיים 
גבוהים  סכומים  לשלם  רבים  הורים  אילץ 
ביותר על שירותים מותאמים. המוצר החדש 
יותר  עוד  להרחיב  להורים  יאפשר  שלנו 
את הכיסוי הביטוחי ולדאוג לכך שילדיהם 
העוסקים בפעילות ספורטיבית יהיו מכוסים 
על ידי מיטב השירותים הרפואיים הניתנים 

כיום ובמחירים נגישים".
שירותי  היתר  בין  כוללים  השירותים 
אורתופדי  אבחון  כלליים,  ספורט  רפואת 
שיקום  ספורט,  לרפואת  מומחים  של 
תזונאי  מעקב  הידרותרפיה,  ופיזיותרפיה, 
זאת,  כל  בעולם.  הנהוגות  ייחודיות  ובדיקות 
בנוסף להקדמת תורים לכל סוגי הבדיקות )תור 
MRI תוך 72 שעות(, זמן פיענוח מהיר, בניית 
אימונים  לשגרת  מהירה  לחזרה  אישית  תכנית 
וליווי והשגחה למניעת פציעות נוספות בהמשך 

הקריירה.

חדשות | בריאות
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 ביטוח בריאות ראשון מסוגו יכסה פגיעות 
ילדים שנגרמות מעיסוק בספורט

מיטב דש תציע להורים כיסוי מורחב שיעניק לילדים בגילאי 5־19 שירותי רפואת ספורט כלליים, אבחון 
אורתופדי של מומחים לרפואת ספורט, שיקום ופיזיותרפיה, מעקב תזונאי ועוד < רונית מורגנשטרן

המנהלים ל ביטוחי  שוק  בהן  שנים  אחר 
הלך ודעך, כלל ביטוח ופיננסים משיקה 
 FIRST כלל   – חדש  מנהלים  ביטוח 
כלל  תוכנית  במסגרת  נמוכים.  ניהול  דמי  עם 
דמי  וגם  נמוכים  מצבירה  ניהול  דמי   ,FIRST

הניהול מפרמיה יסתכמו בעד 40 שקל.
ניתן   ,FIRST כלל  המנהלים  ביטוח  במסגרת 
באותה  ניודים  וכן  שוטפות  הפקדות  לנהל 
ללקוחות  מיטביים  ניהול  דמי  עם  הפוליסה, 
הצבורה,  היתרה  לגובה  בהתאם  הראשון,  מהרגע 

המותאם לשכירים ועצמאים כאחד.
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  ארנסט,  משה 
ציין:  ופיננסים,  ביטוח  בכלל  טווח,  ארוך  חיסכון 
ייחודי  מוצר  משיקה  ופיננסים  ביטוח  "כלל 
ביטוחי  שוק  את  המעורר  המנהלים,  בביטוח 
להעניק  מאפשר  החדש  הביטוח  כיום.  המנהלים 
ארוך  לחיסכון  מהפכנית  אלטרנטיבה  ללקוחות 
הצבירה  לסך  המבוטחים  יזכו  במסגרתה  טווח, 
מוצר  כי  מאמין  אני  ביותר.  הגבוה  פרישה  לגיל 

מוצר  הוא   ,FIRST כלל  המנהלים, 
בישראל.  הטוב  המנהלים  ביטוח 

 ,FIRST כלל  המנהלים  ביטוח 
שמביאה  מצוינת  דוגמה  הוא 
לידי ביטוי את האסטרטגיה של  
להוביל  ופיננסים,  ביטוח  כלל 
את השוק, בין השאר, באמצעות 

השקת מוצרים איכותיים וייחודים 
למבוטחים ולסוכנים מדי שנה".

דמי ניהול נמוכים
הניהול  דמי  כי  נמסר  ופיננסים  לביטוח 
 0.5% של  בשיעור  יהיו  לחוסכים  ההתחלתיים 
שקל  אלף   500 של  בסכום  כאשר  מהצבירה, 
ל־0.2%  יופחתו  מצבירה  הניהול  דמי  ומעלה 
בלבד. בנוסף, בחישוב סכום הצבירה בסך של 500 
יילקחו  הניהול,  דמי  הפחתת  לצורך  שקל  אלף 
הן  שוטפות,  מהפקדות  שמקורן  צבירות  בחשבון 

והן  פעמיות  חד  הפקדות  או  מניודים 
מתשואות שייצברו.

הצבורה  שהיתרה  ככל  בנוסף, 
או  מהפקדות  כתוצאה  תגדל, 
מדמי  ייהנו  המבוטחים  ניודים, 
יותר.  נמוכים  מצבירה  ניהול 
מפרמיה  הניהול  דמי  בנוסף, 
 3% של  שיעור  על  יעמדו 
לתקרה  ועד  השוטפת,  מהפרמיה 
בסך של 40 שקל לחודש בלבד, לכל 

חיי הפוליסה. 
מיועדת  החדשה  התוכנית 
)גיל  בלבד   59 גיל  עד  חדשים  למצטרפים 
שוטפות  הפקדות  המפקידים  מינימלי־18(, 
לפוליסה בסך של 500 שקל בחודש, לכל הפחות. 
במקרה של הפסקת ההפקדות השוטפות לפוליסה, 
להסדר  בכפוף  יעלו,  מצבירה  הניהול  דמי 
התחיקתי, בשיעור של 0.3%, ויעמדו על 0.5% או 

0.8% )בהתאם לגובה הצבירה בפוליסה(.

ביטוחי המנהלים חוזרים לשוק
כלל ביטוח משיקה מוצר חדש בתחום - FIRST - פוליסה שמיועדת למבוטחים עד גיל 59 

בלבד ‰ מבטיחה דמי ניהול נמוכים במיוחד ככל שהצבירה תגדל < רונית מורגנשטרן

 שותפי ספורטיקס מתוך צילומי הקמפיין

 משה ארנסט 
׀ צילום סיון פרג'



23.6.2021  יום רביעי
08:30-15:00   ביתן 10, גני התערוכה, תל אביב

כנס הבריאות
 2021

חוזרים
למתכונת

פרונטלית!

ההרשמה בעיצומה!

להרשמה לכנס - לחצו כאן

• חניה ללא עלות, סמוך לתחנת רכבת

• חלוקה ל-2 אולמות מקבילים

• אולם כינוס מרכזי

https://bit.ly/3pemT42
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מנכ"ל מגדל מקפת אפי 
סנדרוב מונה למנהל 

המיוחד של "עמיתים"

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ה

ד"ר משה ברקת, החליט על מינויו של 

אפי סנדרוב, מנכ"ל מגדל מקפת, למנהל 

המיוחד של "עמיתים" קרנות הפנסיה 

הוותיקות שבהסדר. הוא יחליף בתפקיד את 

יואב בן־אור.

"עמיתים" הינו הגוף המוסדי הגדול בישראל 

המנהל נכסים בסך כולל של כ־250 

מיליארד שקל ומעניק שירותים לכמיליון 

מקבלי קצבאות, עמיתים וחוסכים בישראל. 

סנדרוב נבחר על ידי הממונה בהליך פומבי, 

לאחר הליך איתור של ועדה ציבורית 

בראשות השופט בדימוס, יוסף אלון. 

סנדרוב, בעל תואר ראשון בחשבונאות 

וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים שניהם 

מהאוניברסיטה העברית, כיהן בעברו באגף 

שוק ההון ובתפקידי מפתח במגדל קרנות 

פנסיה וגמל, כשבאחרון שימש כמנכ"ל 

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל.

ד"ר ברקת מסר: "אני שמח 

לבשר על מינויו של 

אפי סנדרוב כמנהל 

המיוחד של הקרנות 

הוותיקות שבהסדר. 

אני משוכנע כי יש 

ביכולתו של אפי 

לנהל בצורה מקצועית 

ואחראית את 'עמיתים' 

ולהצעידה קדימה. לאפי 

ניסיון רב ומוכח בתחומי 

הפנסיה והפיננסים מתפקידיו הקודמים הן 

כמנכ"ל מגדל מקפת והן באגף שוק ההון, 

לפני הפיכתו לרשות העצמאית של היום. 

אני מאמין כי היכרותו העמוקה הן את 

הרגולציה והן את העולם העסקי ונסיונו 

הניהולי יבואו לידי ביטוי במילוי תפקידו 

בעמיתים לטובת עמיתי הקרנות. בהזדמנות 

זו אני רוצה להודות ליואב בן אור על מילוי 

תפקיד המנכ"ל בעשר השנים האחרונות 

במסירות ומקצועיות רבה ותוך שיתוף 

פעולה אמיץ בינינו, ולאחל לו הצלחה רבה 

בהמשך הדרך".

"אני מודה לוועדה הציבורית ולד"ר 

ברקת על האמון וההזדמנות שניתנה לי 

בהובלת עמיתים. אני מקווה שהניסיון 

שרכשתי במשך 23 שנה הן ברשות שוק 

ההון והן בניהול קרנות פנסיה חדשות 

בשוק הפרטי יסייע בידי לפעול ביחד עם 

הנהלת עמיתים, להוביל ולנהל את הזכויות 

הפנסיונית של ציבור המבוטחים באחריות, 

מקצועיות והגינות”, אמר סנדרוב.

עובדי כלל ביטוח למען 
חיילי מערכת כיפת 

ברזל
מבצע "שומר החומות" מאחורינו ואין ספק 

שהכוכבת הראשית של המערכה היא כיפת 

ברזל. אותה מערכת שיירטה למעלה מ-90% 

מהרקטות ששוגרו מרצועת עזה. בוועד 

עובדי כלל ביטוח יצאו במבצע "חיבוק 

ומארז לכל חייל כיפת ברזל", במסגרת 

המבצע אספו העובדים מאות מוצרים 

מפנקים, טעימים, מחממים ומחבקים.

 "מאחורי כל מערכת כיפת ברזל 

ישנם חיילים שעבדו סביב השעון כדי 

שאנחנו נוכל להיות בטוחים יותר. זה 

הזמן שלנו להגיד תודה", אמר יו"ר ועד 

כלל, רוני רז. 

לראשונה: טקס 
המצטיינים והמצטיינות 

בכדורגל נערך בבית 
מגדל

ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בישראל 

וחברת 'מגדל ביטוח' 

ערכו השבוע, בפעם 

הראשונה, את טקס 

בחירת השחקנים 

 המצטיינים לעונת 

2020־2021. הטקס נערך 

בבית 'מגדל' בפתח 

תקווה במעמד שר 

התרבות והספורט, חילי 

טרופר ובהשתתפות 

בכירי מגדל ביטוח, 

ניר אלון, ראש חטיבת 

הספורט בהסתדרות 

ומושיקו מישאלוף, 

מנכ"ל ארגון השחקניות והשחקנים.

במסגרת האירוע, המהווה את אחד מרגעי 

השיא של עונת המשחקים 2020-21, הוכתרו 

שחקני ושחקניות העונה בליגת העל, בליגה 

הלאומית ובליגה לנשים, אשר נבחרו על 

ידי שחקנים ושחקניות משלוש הליגות 

הראשונות ומליגת הנשים בישראל וקהל 

האוהדים, וכן הוכתרו שחקנים ושחקניות 

במספר קטגוריות נוספות. לטקס הוזמנו 

שחקני הכדורגל משלוש הליגות הראשונות, 

שחקניות כדורגל מהליגה הראשונה, בעלי 

קבוצות, מאמני הקבוצות, שחקנים שפרשו 

במהלך השנה החולפת, שחקני עבר ועוד.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, העניק לשחקנים 

המצטיינים מענקים בסך כולל של 25 אלף 

שקל אשר יופנו להשקעה בקופות גמל 

של 'מגדל ביטוח'. ברקע לשיתוף הפעולה 

הייחודי בין ארגון שחקניות ושחקני 

הכדורגל בישראל וחברת מגדל ביטוח, 

עומדת מטרה משותפת להעניק לשחקנים 

כלים לתכנון והתנהלות פיננסית נכונה 

תוך מתן דגש על חסכון ארוך טווח. נוסף 

על הפרסים הכספיים, תארח מגדל ביטוח 

במרכז הלמידה של החברה קורס המיועד 

לשחקניות ולשחקנים במסגרתו יקבלו 

הכוונה וטיפים מעשיים להתנהלות פיננסית 

נכונה.

עובדי כלל עם חיילי כיפת ברזל

נבחרי השנה בכדורגל

אפי סנדרוב



*תכנית הכנס נתונה לשינויים | צילומים: מיה טנר, רמי זרנגר, פאביאן קולדורף, בועז צרפתי, מיכל סלע, עופר חג'יוב, ליאת מיה לומברוזו, עמית אילוז מנשרי, אייל גזיאל, 
סיון פרג', סם יצחקוב, דוברות רשות שווק ההון, ענבל מרמרי, גל חרמוני, יח"צ הראל, יונית אגרון

ועידת הסוכנים והיועצים ה-13
יום ג'
8.6 רווחיות | חדשנות | מקצוענות

אירוע היברידי
היכל התרבות, איירפורט סיטי

תכנית הוועידה

מנחה: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00 דברי פתיחה: 
כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

09:10 פאנל: מערך ההפצה - אתגרים מול הזדמנויות 

מנחה: דורון הורנפלד, בעלים של פרמיום סוכנות לביטוח
אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח 

עומר דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות ילין לפידות
איתי ברדה, יו"ר קוואליטי - בית סוכן מקבוצת הפניקס

יוסי מנור, יו"ר מטה MDRT אירופה ואוקיאנה; נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר
זיו ורטהיימר, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הפיננסים, הכשרה חברה לביטוח

09:50 לחפש, למיין, לדעת - כלים דיגיטליים לעסק קטן וגם גדול 
PIL מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת

10:00 פאנל: מ-9 יוצא 7 - איך ייראה שוק הפנסיה החדש?

מנחה: ירון שמאי, יועץ פנסיוני, שותף במשרד הייעוץ גונן את גלזנר
ענת כנפו תבור, סמנכ"ל קרן הפנסיה ותפעול, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

עמית אורון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, מגדל
ביטוח;  כלל  טווח,  ארוך  חיסכון  חטיבת  מנהל  למנכ"ל,  משנה  ארנסט,  משה 

מנכ"ל כלל פנסיה וגמל
גיל פישמן, משנה למנכ"ל הפניקס פנסיה וגמל, קבוצת הפניקס

מוטי לוי, סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים

10:40 מעצבים את עולם ביטוח הבריאות מחדש
עו"ד שרונה תושייה-פישר, מנהלת תחום בריאות, מגדל

10:55 דגשים עיקריים בצירוף לביטוח אבדן כושר עבודה
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי ללשכת סוכני ביטוח

11:05 ניהול קהילה - איך עושים זאת נכון?
ארז שלו, מנטור עסקי

11:15 ריאיון 1X1 עם גילעד אלטשולר 
מנכ"ל ובעלים, אלטשולר שחם

Launch It Capital מראיין: שחר רון, מנכ"ל קרן הון סיכון

11:35 הפסקת קפה וכיבוד 

11:50 ריאיון 1X1 עם אודי אביטל 
SMI – Smart Money Investments יו"ר

FUNDER מראיין: אודי אלוני, מנכ"ל ומייסד משותף

12:00 פאנל: אופוריה בשווקים - עד מתי? 

FUNDER מנחה: אודי אלוני, מנכ"ל ומייסד משותף
אמיר כהנוביץ, כלכלן ראשי הפניקס-אקסלנס, קבוצת הפניקס
ניר גביש, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים, מנורה מבטחים

רונה יוסף, סמנכ"לית, מנהלת אגף השקעות, איילון חברה לביטוח

12:30 כלכלת המחר 
ואיך תוכלו להרוויח ממנה בתיק ההשקעות מהיום

קרן דנציגר, מנכ"לית הראל פיננסים ניהול השקעות

12:45 מור קופות גמל - השנה שהייתה ומבט לעתיד 
ריאיון משותף עם אורי קרן ואורי קיסוס,

שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל ומנכ"ל מור גמל 
מראיין: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

13:00 ריאיון 1X1 עם אוהד מעודי
סגן בכיר לממונה, מנהל חטיבת ביטוח כללי, סוכנים ומטה, 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מראיין: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

13:15 זרקור לעתיד: הצטרפות למוצר ועדכון מוצר 
תהליך ממוכן במסלקה

עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

13:30 ארוחת צהריים קלה

13:50 פאנל: הסוכן כמנוע דיגיטלי של הענף

הביטוח;  בעולם  והחדשנות  הטכנולוגיה  בתחום  ומומחה  יזם  פלד,  ירדן  מנחה: 
בעלים אריסטו - נגיעות זהב דיגיטליות

טל לנגביץ, סמנכ"ל, מנהלת תחום דיגיטל וחדשנות, מנורה מבטחים
נדב פסנדי, ראש החטיבה הפיננסית, אדקיט מחקר וייעוץ 

 B-linked עו"ד אבישי אבנר, סוכן ביטוח ובעלים של
MEDIWHO מיקי קופל, מנכ"ל

14:20 פאנל: סוכני הדור הבא: מהקליטה ועד הפרודוקציה

מנחה: יובל פנקס, מרצה, מאמן ויועץ מקצועי לסוכנויות ביטוח
חיים אילוביץ, מנכ"ל חיים-יונט סוכנות לביטוח, מקבוצת יונט

טל דן, מנכ"ל ISSUE, יועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח, 
מרצה ומלווה לפיתוח עסקי

עדי בלום, סוכנת דור המשך
סתיו כהן, סוכן ביטוח, קוואליטי

More Value אלירן נביזדה, סוכן ביטוח, מנכ"ל משותף

14:50 פיזור

להרשמה <

חינם

שיון
 רי

לבעלי

קופות 
גמל

בית השקעותילין לפידות

בית השקעותילין לפידות

https://vasui-13.adif-knasim.co.il/sign-up
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 מבוטח ביטל את הפוליסה – אך חברת 
הביטוח פנתה אליו בדרישת חוב

עו"ד עדי בן אברהם על חשיבות התיעוד ביחס לבקשות המבוטחים, ומהן הדרכים לביטול פוליסה

הביטוח מ חברת  ידי  על  נתבע  בוטח 
חוב פרמיות  קיים על שמו  כי  בטענה 
ידו  על  בוטלה  אשר  לפוליסה  ביחס 
חלק  לא  המבוטח  תשלום.  אמצעי  היעדר  עקב 
ביחס  התשלום  אמצעי  את  ביטל  שהוא  כך  על 
לפוליסה, אך הבהיר כי הוא דיווח לסוכן הביטוח 
על בקשתו לבטל את הפוליסה, והוא זה אשר אמור 
לדאוג לעניין ביטול הפוליסה כסוכן הביטוח אשר 
משמש כשלוח של חברת הביטוח לעניין הודעות. 
הביטוח,  לסוכן  הפנייה  חרף  כי  הוסיף  המבוטח 
הפוליסה  את  ביטלה  לא  החברה  החברה,  כשלוח 

ומשכך הוא ביטל את אמצעי התשלום.  
במקביל לטענות ההגנה של המבוטח, הוא הגיש 
הודעת צד שלישי כלפי סוכן הביטוח בטענה כי 
הסוכן הוא זה שאמור היה לוודא כי ההודעה על 
ביטול הפוליסה אכן הגיעה ליעדה. סוכן הביטוח 
הפסקת  בדבר  המבוטח  הודעת  את  מסר  כי  טען 
הביטוח  חברת  כי  התברר  בדיעבד  וכי  הביטוח, 
לא הפסיקה את הביטוח. הסוכן הוסיף כי בחברת 

הביטוח באותה עת היה "בלאגן".

לא קיבלה הודעה
מבוטח  היה  אכן  המבוטח  כי  קבע  המשפט  בית 
בביטוח בריאות בחברת הביטוח. על פי חוק חוזה 
הביטוח, כאשר המבוטח מבקש לבטל את הפוליסה 
עליו להודיע על כך לחברת הביטוח, ועם מסירת 
 - ימים  שלושה  )בתוך  הפוליסה  תבוטל  ההודעה 

סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח-עב"א(.
בית המשפט מציין כי חברת הביטוח הדגישה כי 
לבטל  המבוטח  בקשת  על  הודעה  כל  קיבלה  לא 
את הפוליסה. בנוסף, המבוטח לא הציג כל ראיה 
על בקשתו לבטל את הפוליסה, וממילא לא היתה 

הודעה שכזו בכתב.

שהוצג  היחיד  המסמך  כי  ציינה  הביטוח  חברת 
שלוש  לכאורה,  הביטוח,  סוכן  של  הודעה  היה 
הביטול,  על  ההודעה  מסירת  מועד  לאחר  שנים 
הודעה  מסר  הוא  כי  הביטוח  סוכן  טוען  ולפיה 
את  להפסיק  המבוטח  רצון  על  הביטוח  לחברת 
מהמועד  הוצג  לא  שכזה  מסמך  כאמור,  הביטוח. 

הרלוונטי לתקופת החוב. 
המבוטח  כי  המשפט  בית  קובע  אלו  בנסיבות 
פרמיות  לתשלום  בתביעה  הנתבע,  הינו  )אשר 

הביטוח(  לא הוכיח כי הוא פנה לחברת הביטוח 
מחויב  ומכאן שהוא  הפוליסה,  בבקשה לבטל את 
עד  הפרמיות  מלוא  את  הביטוח  לחברת  לשלם 

ביטול הפוליסה בפועל. 

לא עמד בנטל
עם זאת, בכך לא סיים בית המשפט את מלאכתו. 
בין  היחסים  במערכת  לדון  פונה  המשפט  בית 
המבוטח לבין הסוכן ביטוח וקובע כי המבוטח פנה 
לסוכן הביטוח המטפל בענייניו מול חברת הביטוח 
את  להוסיף  יש  לכך  הביטוח.  להפסקת  הבקשה 

פנה  המבוטח  כי  מאשר  אכן  הוא  כי  הסוכן  טענת 
הביטוח.  לחברת  פנה  ביטוח  כסוכן  הוא  וכי  אליו, 
אלא שלכל האמור אין כל אסמכתא המלמדת כי 
הסוכן אכן פנה לחברת הביטוח וביקש את ביטול 

הפוליסה עבור המבוטח.  
בית המשפט מדגיש כי בדיון שנערך העיד סוכן 
שאין  למרות  וזאת  ההודעה,  את  שמסר  הביטוח 
צורך למסור פיזית את ההודעה וניתן היה לעשות 
אסמכתא  לשמור  ובכך  אלקטרוני,  בדואר  כן 

על  נמסרה  אשר  לביטול  הבקשה  בדבר  לתיעוד 
ידו בשם המבוטח. 

סוכן  כי  המשפט  בית  קובע  אסמכתא  בהיעדר 
הביטוח לא עמד בנטל להוכיח כי הוא אכן העביר 
הביטוח,  לחברת  בקשתו  את  המבוטח  כבקשת 
ובנסיבות אלה יש לקבל את הודעת צד ג' כלפיו 
והוצאות  הפרמיות  את  ישלם  המבוטח  בו  באופן 
המשפט של חברת הביטוח וסוכן הביטוח יפצה את 
המבוטח במלוא התחייבויותיו לחברת הביטוח על 

פי פסק הדין בצירוף הוצאות משפט. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 

הדרכים לביטול פוליסה
אבקש להזכיר – מבוטח רשאי לבטל פוליסה בין 
אלקטרוני  דואר  בשליחת  הבאות:  בדרכים  היתר 
מנת  על  דנן  במקרה  המשפט  בית  ששאל  )כפי 
שלו-  האישי  באזור  לבקשה(;  אסמכתא  לשמר 
בקשה  במסגרת  החברה  של  האינטרנט  באתר 
מוקד  עם  )מוקלטת(  בשיחה  פוליסה;  לביטול 
לביטול  בקשה  בטופס  הביטוח;  בחברת  השירות 
על פי הוראות חוזר הצירוף )החלפת פוליסה(. כאן 
על  הינה  לביטול  האחריות  כאשר  כי  אזכיר  גם 
חברת הביטוח היא זו שגם תישא בעלויות הפרמיה 

הכפולות ככל שיהיו כאלו; בפקס. 
לביטול  הבקשה  תהליך  את  לתעד  שיש  כמובן 

לצורך בקרה ומעקב.
הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש 

הלשכה רן
 ק

יא
: ג

ש
רא

ם 
לו

צי

shutterstock :ניתן להעביר את הודעת הביטול גם בפקס, אך חשוב לשמור אסמכתא לתיעוד | צילום

סוכן הביטוח טען כי מסר את הודעת המבוטח בדבר הפסקת 
הביטוח, וכי בדיעבד התברר כי חברת הביטוח לא הפסיקה את 
הביטוח. הסוכן הוסיף כי בחברת הביטוח באותה עת היה "בלאגן"
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית, דרוש/ה 
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/

סוכנות. ניסיון קודם הכרחי. קורות חיים למייל: 
  star202118@gmail.com

לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח 
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים 

עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם 
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור , כולל אפשרות 
לשותפות עתידית. israel@di--ins.co.il נייד - 

0544260833

קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים 
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים, פגישות 

מתואמות והכשרה. לתיאום פגישה לא מחייבת עם 
gabin@barak-fin.com 0522759119  :גבי

לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית 
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות, עסקים, 

למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול, שעות 
גמישות. עבודה באווירה נעימה ומקצועית, דרישות 
: יחסי אנוש טובים ורצון להצליח, מוטיבציה גבוהה 

 וראש גדול יתרון, קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM  

 gil@beyahad-ins.com 
נייד 052-4526944 משה נייד 052-7703399 גיל

דרושים 5 סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם, 
 הפניות ועוד יתרונות ייחודיים. ניתן לפנות המייל: 
afikf.gabi@gmail.com או בהודעת ווצאפ : 

0587305550. בתודה גבי נתן

לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה 
לביטוח ל-3/4 משרה, 5 ימים בשבוע. תחום ביטוח 
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי. קורות חיים במייל: 

meir_na@013net.net
למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ )מקבוצת ביטוח 

חקלאי( הסוכנות הגדולה, המובילה והוותיקה ביותר 
בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח 

מנוסה! הגדרת התפקיד: סוכן/ת שטח למחלקת 
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה 

הקיבוצית. מעמד – שכיר/ה. תנאי שכר הוגנים מאוד + 
רכב למועמד/ת המתאים/ה. תנאי הכרחי: רישיון סוכן 

ביטוח + ניסיון במכירות. לפרטים יש לפנות לסיניה 
אגם מנהלת שיווק וקשרי לקוחות 052-5821686. 

רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק 
לקוחות - בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור 

פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות 
לניהול תיק לקוחות, הפקות, תביעות ושיווק מוצרים 

חדשים. העבודה במשרה מלאה. בונוסים גבוהים 
למתאימים/ות, אפשרויות קידום רבות! דרישות: - ניסיון 

בעבודה בסוכנות ביטוח. - ידע במערכות חברות הביטוח.- 
ניסיון שיווקי - יתרון.- תודעת שירות גבוהה, - יכולת 

עבודה בלחץ, זריזות. יכולת עבודה בצוות. 03-9199915 

עו"ד עם ניסיון של 7 שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי 
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי. ידע בוורד 

ואנגלית. עבודה רק מהבית- מיקום גיאוגרפי לא חשוב. 
 סודיות מובטחת. קו"ח לשלוח למייל

shahr35@hotmail.com 

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר, חדר גדול כולל חלון 

ענק. המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי, חניה 
חופשית, השכירות חודש בחודשו, מחיר פיקס כולל 

)דמי ניהול, חשמל, ארנונה, ניקיון יומי(. ניתן לקבל 
מרוהט, שלמה 052-2944888

להשכרה 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח תקוה. החדרים 

מרוהטים, בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה 
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת. העלות הנדרשת כולל 
חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועוד: 4,000 ש"ח + מע"מ. 

לפרטים, שמוליק: 054-4946290

להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין 
מגורים.  גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 
בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 

0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות 
050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. טלפון 054-4647407 מאיר

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 050-5240011

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 

המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות 

/ עצמאים / פרטיים.

אנו מתמחים ביועץ למשכנתה )חדשה / מיחזור / 
איחוד הלוואות / ועוד(. נשמח לשת"פ עמך על תיק 

המבוטחים שלך, ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא 
https:// 052-2944888 ,נפגש לקפה, שלמה קרקסוני

www.facebook.com/krsmartmoney
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ 

ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר 
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו 

ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את 
הפתרון הכי מתאים עבורכם. ביחד סוכנות לביטוח 

מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו 
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים 

קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי 
פעולה שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים 

שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים 
בדבר וזה בדוק( שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו 

רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת 
החלטה מושכלת. ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד נייד 

 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 gil@beyahad-ins.com

סוכנות ביטוח גדולה  מעוניינת ברכישת תיק 
ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות

yanivaghion@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת כהן על 

פטירתו של חבר לשכה

אורי כהן  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של דוד רחמים 

על פטירת אחותו

אתי אנגולץ  ז"ל
שלא תדע עוד צער

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

האוצר האמריקאי בודק 
השתתפות בביטוחי סייבר

ביטוחי מ בעלויות  השתתפות  בוחן  האמריקאי  האוצר  שרד 
נועד  הדבר  גדולים.  ומתקנים  תשתיות  על  סייבר  מתקפות 
לאור  במיוחד  אלה,  ביטוחים  המבצעות  הביטוח  חברות  על  להקל 
הריבוי של מתקפות סייבר עם דרישות לתשלומי דמי כופר. המהלך 

דווח על ידי אגף החשב הכללי בממשל האמריקאי לחברי הקונגרס.
 ,TRIA טרור,  בביטוחי  להשתתפות  פול  יש  האמריקאי  לאוצר 
המנוהל באמצעות הפיקוח על הביטוח ומתנהל כזרוע למתן ביטוחי 
משנה לעיסקאות הביטוח המתבצעות באמצעות הפול. הדבר הקל על 

חברות הביטוח בביצוע ביטוחים.
כאשר ישלימו את הבדיקות יחליטו על השימוש בפול ביטוחי הטרור 
כזרוע גם לביטוחי סייבר. הם גם עוסקים בהערכת הנזקים שגורמים 

מתקפות הסייבר לגורמי הממשל האמריקאי ולאוכלוסייה.

"רבים באו ללוות את אורי כהן בדרכו האחרונה. אורי כהן היה סוכן 
ביטוח עשרות שנים ובנו של סוכן ביטוח. מי לא הכיר את אורי כהן 

מפרדס חנה?
"איש מקצוע נדיר. אדם הגון וישר דרך, צנוע וחביב. מתנדב למען 
הציבור ופעיל חברתי בכל רמ"ח אבריו. אני גאה בהיכרותי עם אורי 
ביננו  הפרידו  קרובים.  חברים  היינו  לא  עימו.  החמים  וביחסי  כהן 
כעשרים שנה, אבל היה בינינו כבוד הדדי של אנשי מקצוע ושיחות 
מעמיקות על נושאים שונים. לאורי היה תמיד אכפת מכל כך הרבה 
מכרים,  לשעבר,  לקוחות  אחרון.  שלום  לו  להגיד  באו  רבים  דברים. 
בין  ובמותו.  בחייו  אותו  כיבדו  כולם  משפחה.  ובני  ידידים  עמיתים, 
מספידיו הרבים היה גם שלמה אליהו, מייסד "אליהו חברה לביטוח" 
והיום הבעלים של ענקית הביטוח, מגדל חברה לביטוח, שהיה חברו 

הקרוב במשך עשרות שנים. אורי, כל כך עצוב שהלכת מאיתנו. 
"תהא נשמתך צרורה בצרור החיים".
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מתקפות הסייבר מתרבות

 לזכרו של סו"ב אורי כהן ז"ל
< סו"ב ראובן רפ

mailto:gabin@barak-fin.com
mailto:MOSHE@BEYAHAD-INS.COM
mailto:gil@beyahad-ins.com
mailto:gil@beyahad-ins.com
mailto:yanivaghion@gmail.com

	_GoBack

