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אבן שואבת להשראה
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"עורכי דו"ח רשות התחרות הסתפקו
בבדיקות שטחיות ונתונים שגויים"
כך קובעת הלשכה כתגובה על דו"ח רשות התחרות בנושא ביטוחי הבריאות" :הטלת רבב בציבור
שלם באופן בוטה שכזה על ידי רשות מנהלית היא מעשה שאינו ראוי״ > רונית מורגנשטרן
כאשר פורסם דו"ח הביניים של רשות התחרות
ביום  14.6.20ביחס לפוליסות הבריאות הוצגו
ממצאים שונים אשר עוררו קושי רב ומלמדים
על כך שנדמה שלא ניתנה חשיבה מעמיקה להבנת
המורכבות של המוצרים הביטוחיים בענף ביטוחי
הבריאות .בדו"ח הביניים התגלו שגיאות בסיסיות,
בין היתר ,בעשיית שימוש מוטעה במונחים ׳כפל
ביטוח׳ ,׳ביטוח יתר׳ ובהתייחסות לדפוסי מכירה של
סוכני הביטוח.
״רשות שוק ההון הכירה בכך כי מערכת ׳הר
הביטוח׳ עושה שימוש בביטוי ׳כפל ביטוח׳ ,על
אף שאין עסקינן בכפל .כך למשל ,ישנם כיסויים
בתחום הפיצוי שבהם אין מגבלה על מספר הכיסויים
והמבוטח יהיה זכאי לפיצוי בכל אחת מהפוליסות
אם חלילה התרחש מקרה הביטוח ומכאן שכלל אין
מדובר בכפל .לצערנו ,גם בדו"ח הסופי לא ניתנה
הדעת לעניינים אלו אשר המשיכו להופיע כחלק
מהפרסום הסופי” ,נכתב בנייר העמדה של לשכת
סוכני הביטוח לדו"ח רשות התחרות על סוכני ביטוח
הבריאות שפורסם ב־ 14ביולי  .2021נייר העמדה
גובש והוגש לרשות בידי היועמ"ש של הלשכה עו"ד
עדי בן אברהם.

"

חסר בסיס

לגבי הדו"ח הסופי ,טוענת הלשכה כי "הוא מציג
מסקנות וקביעות קשות ביותר בנוגע לתפקודם של
סוכני הביטוח ,עד כדי האשמה מקוממת כי סוכן
הביטוח אינו ממלא בצורה המיטבית את תפקידו.
״בכל הכבוד ,לקביעות אלו אין כל בסיס .עורכי
הדו"ח הסופי לא בחנו את מידת התאמתן של
הפוליסות הנמכרות על ידי סוכני הביטוח לצרכיהם
של המבוטחים; לא נדרשו כלל להבדלים המהותיים
שבין הפוליסות השונות; וככלל ,הסתפקו בבדיקות
שטחיות ,שממצאיהן סותרים ולמצער ,אינם חד
משמעיים.
״אנו סבורים כי הטלת רבב בציבור שלם של
עוסקים באופן בוטה שכזה על ידי רשות מנהלית
היא מעשה שאינו ראוי ,אינו סביר וכזה שאינו עולה
בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על רשות
מנהלית".
בנייר העמדה סותרת הלשכה את ממצאי רשות
התחרות לפיהם ההכנסות מחברות הביטוח משפיעות
על דפוסי מכירת פוליסות על ידי סוכנים ,כמו גם
יעדים שנתיים והמלצתה לשנות מודל תגמול
הסוכנים ועוד" :המסקנות החותכות המוצגות

ביטוח
ופיננסים

איגור מורי ,עדי בן אברהם | צילום :גיא קרן

בדו"ח הסופי בכל הנוגע להשפעתם של התמריצים
המשולמים על ידי חברות הביטוח לסוכני הביטוח
אינן מבוססות ואף עומדות בניגוד לקביעות
המצויות בדו"ח הסופי עצמו .שינוי במנגנון תגמול
הסוכנים על יסוד הממצאים שפורטו בדו"ח הסופי
אינו מוצדק לגופו והוא צפוי להיות בעלת השפעה
שלילית בשלל היבטים:
• מכירות המוצרים יירדו בצורה דרמטית.
• השיווק הישיר יעלה בצורה דרסטית על ידי
מוכרנים של חברות הביטוח או באופן עקיף על ידי
גורמים שאינם בעלי רישיון.
• העדר שירות בתביעות ובכלל למול חברות ביטוח
על ידי אנשי מקצוע.
• אוכלוסיות מוחלשות שיישארו ללא יד מכוונת של
סוכן ביטוח ,שכן הם לא יוכלו לעמוד בעלויות סוכן
הביטוח והם פשוט לא יעשו ביטוח או יעשו ביטוח
על ידי חברה אחת ,בלי האפשרות להשוואת מוצרים
של בעל הרישיון.

״סיכום מוטה״

״פרסום הדו"ח כממצאים סופיים ויישום המסקנות
שפורטו בו יגרום עוול משמעותי לציבור המבוטחים,
כמו גם לציבור סוכני הביטוח".
הלשכה מדגישה את המורכבות והייחודיות של
ביטוחי הבריאות" :בין היתר ,בתחום זה קיים צורך
מיוחד במתן שירותים אישיים ומקצועיים על ידי
סוכן ביטוח ללקוחותיו .מניסיוננו ,מרגע הצורך
למילוי התביעה ,הסוכן מלווה את הלקוח ,מתעדכן
בכל התהליך ,דואג לאישור לבית החולים הפרטי,
לאישור מול המנתח ,לקבלת הטפסים מקופות
החולים ולסייע בגיבוש ועריכת המסמכים לתביעה
מסודרת למול חברת הביטוח עבור הלקוח .הליווי
הוא תחת מעקב יומיומי ובקשר מלא עם הלקוח.
״על רקע זה במיוחד ,העובדה כי הניתוח הכמותי
בדו"ח הסופי מתעלם לחלוטין מן הערך שמייצר סוכן
הביטוח למבוטחים בשלב התביעה לתגמולי ביטוח,

ומגמד את תפקידו של הסוכן למתווך במכירת
ביטוח בלבד המוטה כביכול על ידי עמלות המכירה
המשולמות לו ,שומטת לדעתנו את הבסיס לממצאי
המחקר (שאינם חד משמעיים ממילא)".
לגבי סיכום הדו"ח ,שבו נכתב כי "המחקר מראה
כי במבנה השוק הנוכחי ,סוכן הביטוח אינו פועל
בצורה מיטבית על מנת לסייע למבוטח לקבל את
הביטוח הכי מתאים עבורו ,וכי יש לקדם רפורמה
משמעותית בתחום בהקדם ,טוענת הלשכה" :נדמה
כי סיכום הדברים כאמור ,מוטה ,ואין בין מבנה
התמריצים לבין פעילות הסוכן ושיקול דעתו דבר
וחצי דבר כאשר מדובר על טובת הלקוח .נדמה
כי לא נעשתה השוואה למוצרי ביטוח אחרים ולא
נבחנה מקצועיות הצוותים הפועלים בחברות הביטוח
ביחס לאותם כיסויים נמכרים ,כחלק ממכלול
השיקולים הרב המנחה את סוכני הביטוח לרבות
הסימולטורים והדו"חות השנתיים של רשות שוק
ההון בנוגע לשירות .יובהר חוזר הצירוף אשר נכנס
לתוקף במתכונתו במרץ  ,2021נתן אף מענה לחלק
מההצעות של הרשות".
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד ,סו"ב איגור מורי:
"כאשר רשות כזו או אחרת באה להחליט בעניין שיש
בו דיני נפשות האזרח מצפה כי ההחלטות יתקבלו
בזהירות ולאחר מחקר מעמיק .ומהו מחקר מעמיק אם
לא כזה שמתייחס ברצינות לנתונים ובעיקר שואל
שאלה ולא מניח מראש מה תהיה התוצאה.
"המסמך שפרסמה הרשות לתחרות היה אמור להיות
כזה ,היה אמור ולא היה .הרשות לתחרות סימנה לה
למטרה להכתים את סוכני הביטוח וכל האמצעים היו
לכשרים בעיניה .עו"ד עדי בן אברהם במקצועיות
רבה הפך והפך במסמך הרשות ,אשר נטען כי עניינו
בעבודת מחקר ,והציג את הקשיים שלא ניתנו להם
התייחסות .עיקר המסקנות הינה כי המחקר לא יודע
להבדיל בין סוכנים עצמאיים ובין סוכני הסוכנויות
בבעלות החברות ,ולכן היא לא משקפת את מצב שוק
משווקי הביטוח בריאות .המחקר הגיעו לתובנות
ומסקנות הרות אסון לענף הביטוח והפיננסים,
החלטות הפוגעות בזכויות הלקוחות ובזכות
לפרטיות וללא כל הצדקה .אנו תקווה כי רשות שוק
ההון תדע לאבחן את המסקנות של רשות התחרות
ביחס לענפים השונים ותערוך ריביזיה ראויה.
"עתה ,עבודת יועמ"ש הלשכה תוגש לחברי ועדת
הכספים והלשכה תפעל ,לרבות בדרך של תיקוני
חקיקה ,על מנת לסייע להסדיר את המצב לטובת
ציבור המבוטחים בישראל".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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No matter what.

 100במהירות הטיפול
 100%בשביל הלקוחות שלכם!
חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
גאה לקבל את המקום הראשון
בתשלום תביעות של סקר רשות שוק ההון
והיחידה עם ציון  100בקטגוריית מהירות הטיפול בתביעות
שם החברה

שיעור תשלום תביעות

מהירות טיפול בתביעות
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69
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*לפי סקר רשות שוק ההון ,אוגוסט 2021

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת :דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ.
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לקראת החגים שבפתח ערכו מחוזות
הלשכה כנסים מיוחדים
הכנסים כללו השתלמויות מקצועיות ,הרמת כוסית לראש השנה תשפ"ב ואירועי סיום קדנציה
של יושבי ראש המחוזות > רונית מורגנשטרן

הרמת כוסית לראש השנה ב"זום"
והשתלמות מקצועית במחוז השרון

ה

רמת הכוסית המסורתית לראש השנה התקיימה במחוז השרון ב"זום",
כש־ 78סוכנות וסוכני המחוז שלפו כוסיות מהמשרד/הבית ובירכו
זה את זה .לצד הרמת הכוסית התקיימה גם השתלמות מקצועית מקוונת.
סו"ב דני קסלמן ,יו"ר המחוז ,שזו ההשתלמות המקצועית האחרונה שלו
בתפקיד זה ,אמר למשתתפים" :נבחרתי בשנת  2001על ידכם סוכני
הביטוח לייצג אתכם .אני מכהן כ־ 20שנה ברציפות כחבר מועצה ובין
היתר נבחרתי פעמיים ליו"ר מחוז תל אביב והמרכז ושלוש פעמים ליו"ר
מחוז השרון .כיהנתי ב־ 5מתוך  6הקדנציות גם כחבר הוועד המנהל ופעלתי
רק עבורכם ולמענכם.
"עשרות ואף מאות הפגישות ושיחות הטלפון עם הסוכנות והסוכנים גרמו
לי להנות ולהתרגש ולהעמיק את עיסוקי עבורכם ולמען ענף הביטוח.
"זה גם הזמן והמקום להודות לחברי יושבי ראש הסניפים :נתניה  -יורם
פנש ,השרון  -מושיק בן פורת ,חדרה  -נתנאל קסטן ,פ"ת  -איילת דן.

טיפים מקצועיים
"בתקופתי התחלפו  4נשיאי לשכה ,אני רוצה להודות להם על האמון
שנתנו בי וגם לכם הסוכנות והסוכנים על האמון הבלתי מסויג שנתתם לי
לאורך  20השנים.
אשמח כמובן לשרת אתכם גם בעתיד במסגרת פעילות הלשכה .חג שמח
לכולכם ,שנה טובה ומבורכת ,אושר למשפחות ובריאות תקינה לכולנו".
גם נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן ומנכ"לית הלשכה עו"ד בשמת
כרמון ,בירכו את המשתתפים.
בחלק המקצועי הרצה עו"ד ליאור וימן ,יועץ בתחום הנזיקין על "יפוי
כוח מתמשך – שת"פ בין הסוכן למבוטח"; עו"ד ג'ון גבע ,יועמ"ש מחוזות
מרכז ,ירושלים והשרון ,העניק טיפים לסוכן הביטוח על רקע "הפתעות
מכס השיפוט"; עו"ד רפאל אלמוג ,יועץ ללשכה בתחום הבריאות והסיעוד,
דיבר על "אחריות הסוכן בעסקת ביטוח".

דני קסלמן | צילום :גיא קרן

הרמת כוסית לראש השנה עם חברות
הביטוח במחוז הצפון

ל

אחר כשנתיים בהן לא התאפשר כינוס פרונטאלי ,כ־ 150סוכנים
וסוכנות במחוז חיפה והצפון הצביעו ברגליים והגיעו למלון דן כרמל
להרמת כוסית משותפת עם מנהלי חברות הביטוח והנהגת הלשכה.
עקב רישום יתר ,החליטה הנהלת הלשכה ,בהמלצת יו"ר מחוז חיפה והצפון
סו"ב מיכה אדוני ,להעתיק את הכנס מחדר ההרצאות של  BDOשהיה צר
מלהכיל את כמות המשתתפים למלון דן כרמל בחיפה.
"מחוז חיפה והצפון הוא מחוז ייחודי ומיוחד ומהווה מודל לחיקוי" ,אמר
אדוני בפתח דבריו .אדוני בירך את יו"ר סניף חיפה יעקב שכנר שהחליף
את סו"ב אניה לוין שנבחרה לסגנית נשיא הלשכה ואיחל לשניהם הצלחה.
כמו כן ,איחל הצלחה למנכ"לית הלשכה החדשה עו"ד בשמת כרמון והודה
לנשיא הנוכחי סו"ב יוסי אנגלמן – שניהם נשאו דברים בכנס.
"מאז ה־ 10/3/2021עת התחלפה רוב ההנהגה חל שינוי לטובה בלשכה,
ואני רוצה לומר לכם שמגיע שאפו להנהגה ,כמו גם לחברי הועד המנהל על
ניהול נכון ותקין של הלשכה" ,הוסיף.

חידושי רגולציה
בפנייתו לחברות הביטוח (כלל ,שהסמנכ"ל רובי קליין אף העניק בשמה
מתנה לבאי הכנס ,מגדל ,הפניקס ,איילון ,מנורה והראל) אמר אדוני" :זה
חשוב ומכובד שאתם משתתפים ,אבל אל תשכחו שאת העושר שלכם
עשיתם מסוכני הביטוח .לא יעלה על הדעת שתתנו פרמיה זולה בישירים
שלכם  -ולסוכני הביטוח תתנו פרמיה גבוהה יותר .חלק מחברות הביטוח
גם פונות למבוטחי הסוכן מאחורי גבו .למה אתם עושים זאת? חדלו מכך".
יו"ר סניף נצרת גליל עמקים סו"ב מוחמד חטיב ,שהיה שותף לארגון
הכנס ,העלה את בעיית ביטוח החובה לסוכני החברה הערבית והעלה על נס
את הסיוע של לשכת סוכני הביטוח מול רשות שוק ההון; יו"ר סניף חיפה
הנכנס סו"ב שכנר שגם היה שותף מלא לארגון המקצועי ,הנחה את הכנס.
בחלק המקצועי הרצו עו"ד ג'ון גבע" ,האם להקים סוכנות ביטוח בע"מ";
השופטת עו"ד אריקה פריאל" ,מכס השיפוט ותביעות כנגד סוכני ביטוח";
איציק בן ארויה מומחה לתכנון פרישה" ,מימוש קצבה עם מקסימום הכנסה";
עו"ד עדי בן אברהם יועמ"ש הלשכה" ,חידושי רגולציה והגיל השלישי".
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מחוז ב"ש והדרום אירח את מחוז
השפלה להרמת כוסית משותפת ב"זום"

מ

חוז באר שבע והדרום אירח את מחוז השפלה להרמת כוסית משותפת
שהתקיימה אתמול (ד') באפליקציית "זום" .באירוע השתתפו גם
ראש העיר באר שבע ,רוביק דנילוביץ' ,ומנכ"ל איילון ביטוח ,אריק יוגב.
לאירוע המקוון נרשמו כ־ 200כניסות.
סו"ב יפת בקשי ,יו"ר מחוז ב"ש והדרום ואחריו סו"ב
ג'ינה פלד ,יו"ר מחוז השפלה ,נפרדו מהסוכנים
לקראת תום הקדנציה שלהם ובירכו אותם
בברכות שנה טובה.
סו"ב בקשי פתח את הכנס בהתרגשות
ביודעו שזה הכנס האחרון למען סוכני
הבטוח לאחר  11שנה בתפקיד .הוא ציין
בקצרה את פעילותו רבת השנים ,וציין
שלצערו "לאחר כנסים רבים לאורך השנים
חסרות מאוד לחיצות הידיים והחיבוק של
יפת בקשי |
צילום :החברים ,ומאידך חשיבות בריאות החברים היתה
באדיבות הלשכה
שיקול עיקרי לבצע זאת ב'זום'".
ראש העיר באר שבע ציין את הנתינה של הסוכנים בדרום ,יחד עם
העירייה ,והדגיש שהנתינה והעשייה למען הקהילה על ידי סוכני הדרום
ראויה לכל שבח.

איכויות וחשיבות הדרום
מנכ"ל איילון ציין את השותפות לדרך של חברת איילון עם לשכת
סוכני הביטוח לאורך שנים ,וציין לשבח את מחוז הדרום בראשותו של
בקשי ש"גרם לחברות הביטוח להכיר את איכויות וחשיבות הדרום
בהתפתחות הכלכלית שמאפיינת את הדרום".
הכנס הסתיים בהרמת כוסית בנוכחות של נשיא הלשכה בפועל ,סו"ב
יוסי אנגלמן ,שנתן סקירה על פעילות הלשכה יחד עם המנכ"לית עו"ד
בשמת כרמון.
בקשי הדגיש לסיום שלמרות שנגמרה תקופה ימשיך ויעמוד לרשות
הסוכנים ככל שיתבקש בעתיד.
בחלק המקצועי הרצה עו"ד ארז קדם על התמודדות סוכני הביטוח בשוק
משתנה.

הרמת כוסית והשתלמות פרונטלית
במחוז ירושלים

א

חר כשנתיים של מפגשים מקוונים ,נפגשו כ־ 50סוכני וסוכנות
מחוז ירושלים בבית ההארחה "בית וגן" להרמת כוסית משותפת
והשתלמות מקצועית.
סו"ב אודי הוד ,יו"ר ועדת סניפים ומחוזות בלשכה ,שנשא דברי פתיחה,
הופתע על ידי המשתתפים שהריעו לו לרגל יום הולדתו ומהשי שקיבל
מנשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן ויו"ר המחוז סו"ב שמואל
אשורי.
לאחר ברכות שנשאו אשורי ,הוד ,אנגלמן ומנכ"לית הלשכה ,הגיע
החלק המקצועי באירוע; עו"ד ג'ון גבע ,יועמ"ש מחוזות המרכז ,ירושלים
והשרון ,דיבר על "מה עושים כאשר פטירה מגיע לפתחו של הסוכן";
סו"ב חגי שפירא (לשעבר מנכ"ל שירביט) הרחיב בנושא ביטוחי החובה;
שחר אלפסי ,מנהלת פרויקטים ,צוות פיתוח "באפי" ,סיפרה לנוכחים על
"כלים פשוטים לעבודה חכמה"; איציק בן ארויה ,מומחה לתכנון פרישה
דיבר על "מקסום קצבה בגיל פרישה".
בתום ההשתלמות המקצועית ,הרימו הנוכחים כוסית לקראת השנה
החדשה.

יו"ר המחוז אשורי מסכם" :לאחר שנאלצנו לדחות הרבה מפגשים עקב
הקורונה ,ניצלנו את ההזדמנות לקיים הפעם מפגש פרונטלי שהתקבל
בשמחה רבה על ידי סוכני וסוכנות המחוז .אנחנו מקווים לקיים כמה
שיותר השתלמויות פרונטליות עד לתום הקדנציה שלי כיו"ר המחוז".

הרמת כוסית און ליין ,קריאה לאיחוד
השורות והשתלמות מקצועית במחוז
ת"א והמרכז

ה

רמת הכוסית והשתלמות מקצועית של מחוז ת"א והמרכז התקיימה
היום און ליין באמצעות אתר הפייסבוק של המכללה לפיננסים
וביטוח .כ־ 150סוכנים וסוכנות השתתפו.
את המפגש הוירטואלי פתח סו"ב אודי אביטל ,יו"ר המחוז שבירך
וסקר פעילות המחוז; סו”ב מיכל וינצר ,יו"ר סניף ת"א
התייחסה בדבריה לצורך להתאחד בתוך הלשכה
כדי להיאבק יחד בניסיונות החיצוניים לקעקע
את מעמד סוכן הביטוח" :בכך אנו משחקים
לידיי אלה המבקשים לגמד את מעמדנו .כפי
שנאמר כבר בעבר :אם לא נהיה תלויים זה
בזה ,נהיה תלויים זה לצד זה״ ,אמרה וינצר
והוסיפה" :לכל אלה הרואים בעצמם מנהיגים
ומובילים ולמי ששואפים להנהיג ולהוביל
את ציבור הסוכנים ולכל אחד ואחת מחברותי
אודי אביטל |
וחבריי :הניחו למחלוקות ,הניחו ליריבויות .התרכזו
צילום :גיא קרן
באיחוד ובקירוב".
יו"ר סניפי ר"ג־גבעתיים סו"ב זהבה פורת ,וחולון־בת ים סו"ב גיא לוי
עזר ,נשאו גם הם דברים וכל הנהגת המחוז בירכה את הנוכחים בשנה
טובה; גם נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן ומנכ"לית הלשכה עו"ד
בשמת כרמון בירכו את משתתפי הכנס ושיתפו אותם בפעילות הלשכה
בימים אלה.
בחלק המקצועי הרצה עו"ד ונוטריון דניאל בכר ,שותף מנהל בפירמת
עורכי הדין  GBHושות' על "יפוי כוח מתמשך"; עומר בן יאיר ,מנהל
מקצועי חיסכון ארוך טווח באלטשולר שחם ,סקר וייעץ בנושא גמל
להשקעה ,קרן השתלמות לעצמאים ותיקון  ;190עדי אורפז ,מאמנת
לשמחת חיים והגשמה עצמית ,דירבנה את המשתתפים למעשים תחת
הכותרת "לכו על זה".
אביטל" :אני שמח שבחרנו לקיים את הכנס באופן מקוון מתוך דאגה
לבריאות חברי המחוז .לשמחתי מעל  150סוכנים וסוכנות השתתפו וקיבלנו
תגובות מדהימות .אני מאחל לחברי וחברות הלשכה ,ברוח ימים אלה –
בריאות טובה ,שמירה על אחדות ואחווה ,פרנסה טובה ושנה נהדרת".
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ברכת נשיא הלשכה לראש השנה תשפ״ב
מתווה הסוכן "האובייקטיבי" והכל מתוך מטרה ששמנו לנגד עינינו
סוכנות וסוכנים יקרים,
להבטיח את פרנסת הסוכן ומעמדו .בשלב זה הנושא לא יעלה בחוק
בפתח השנה החדשה ,ברצוני לאחל לכם תחילה בריאות מיטבית,
ההסדרים שכן טרם הסתיימו הדיונים בנושא.
שגשוג והצלחה עסקית ,ולהודות לכם על התמיכה הרבה והרצון מכל
בהמשך לפעילות הלשכה ,חידשנו את קשרינו עם רשות שוק ההון,
הלב לסייע ככל שניתן בתקופה מיוחדת זו.
זאת לאחר נתק ממושך ,וחזרנו לקיים פגישות שוטפות לצורך לקידום
השנה האחרונה הייתה מאתגרת ושונה ונראה כי גם השנה הקרובה
מעמדו של סוכן הביטוח ומתן מענה לטיוטות הרגולציה השונות אותן
תביא איתה התמודדות עם חיים לצד המגיפה ומציאת דרכים חדשות
מבקשת הרשות להטיל על ציבור הסוכנים.
ויצירתיות לקדם ולנהל את פעילות הלשכה על הצד הטוב ביותר.
במבט אל תוך הארגון ,גייסנו את עו"ד בשמת כרמון ,כמנכ"לית
בחודשים האחרונים ,כחלק מפעילותינו לשיפור מעמד הסוכן
לשכה חדשה אשר תוביל את הלשכה בימים אלו לטובת ציבור
ופרנסתו ,הקמנו קרן סיוע לסוכני ביטוח שנפגעו מן המגפה,
חברות וחברי הלשכה .בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לה
על מנת לחלץ ולעזור לסוכנות ולסוכני ביטוח לצלוח את
בהצלחה רבה.
התקופה המאתגרת הנוכחית .פעלנו להקמת פרויקט
אנו שוקדים ,בכפוף למגבלות ,על הכנת כנס אילת בחודש
התנדבותי לסייע יחד עם עמותת ״נולדת לנצח״ לחולי
אוקטובר הקרוב ,ואף מסדירים את סוגיית דמי החבר של
סרטן.
העמותה לטובת המשך פעילותה לטובת חבריה .במקביל
במהלך מבצע 'שומר החומות' פעלנו לסייע במכלול
לכל אלו אנו רואים ערך בעתיד הכלכלי של ילדי ישראל,
ההיבטים הביטוחיים ביחס לנזקי המלחמה שנגרמו לציבור
ומשכך אנו פועלים לקדם את פרויקט החינוך הפיננסי בבתי
המבוטחים וכאשר החלו השריפות בהרי ירושלים ,הקמנו
חדר מבצעים מיוחד כדי לסייע לכל פנייה ושאלה בעניין .אנגלמן | צילום :הספר יחד עם סוכני הביטוח ובעידוד משרדי הממשלה (משרד
באדיבות המצולם
החינוך ,משרד הכלכלה ומרכז השלטון המקומי).
אנו ממשיכים לפעול רבות לחזק את קשריה של הלשכה לטובת
גם השנה נמשיך לקדם את פעילות הלשכה ולבסס אותה כגורם
קידום מעמדו של סוכן הביטוח במשרדי הממשלה והכנסת ,וכך גם
משמעותי ואפקטיבי בעולם הביטוחי וניתן יד לצרכים היום יומיים של
פעלנו בעניין הסרת היטל המס אשר היה אמור להיות מושת על הרפואה
הסוכנים.
הפרטית במסגרת הצעת חוק ההסדרים.
שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.

חידוש הקשר עם הרשות

נשיא הלשכה בפועל,
סו״ב יוסי אנגלמן

אנו פועלים ללא לאות על מנת להסדיר יחד עם רשות שוק ההון את

הראל מאחלת שנה טובה ושנחזור לטוס לחו"ל בראש שקט!
ובינתיים ,אל תשכחו לסגור ביטוח נסיעות לחו״ל בהראל
חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל.

ב
ביטואחפליקציית
החדשה הנסיעות
רוכשים בי של הראל

ונהנים מ -טוח נסיעות
לרכישת  10%הנחה
בי
בנסיע טוח נסיעות
ה הבאה
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יו"ר  MDRTישראל הנכנס" :נהיה אבן
שואבת להשראה ומוטיבציה לחברים"
סו"ב אבשלום מושקוביץ ,שהחל השבוע בתפקידו כיו"ר הארגון ,מספר בראיון חגיגי על הפעילויות
אותן הוא מתכנן ,חושף את צוות ההנהגה החדש ומעניק טיפ לחברי הארגון > רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב אבשלום מושקוביץ  ,CFPהחל
לכהן השבוע כיו"ר ארגון MDRT
ישראל ומחליף את היו"ר היוצא סו"ב
עו"ד פיני חג'ג'.CLU, TOT ,
אבשלום ( ,)58נשוי לטל ואבא לשלושה :שחר,
אור ומאיה ,המתגוררים במושבה אבן יהודה
שבשרון .הוא בעל רישיון פנסיוני לביטוח חיים
משנת  1993ובעל הסמכה בינ"ל למתכננים
פיננסים  ,CFPבעל תואר  BAבמנהל עסקים
מ"המרכז האקדמי רופין" ותואר מוסמך MA
בלימודי משפט מאוניברסיטת בר אילן ,וכיום
סטודנט לתואר שני במנהל עסקים  MBAבמרכז
האקדמי רופין .אבשלום הוא בוגר הפנימיה
הצבאית לפיקוד ובוגר ביה"ס הראלי העברי
בחיפה ,השתחרר מצה"ל בדרגת רס"ן.
מושקוביץ חבר בהנהלת  MDRTישראל
החל משנת  2014ברציפות ,במשך חמש
שנים כיהן בתפקיד MCC (Membership
 .)Communication Committeeהוא
הבעלים והמייסד של "אבשלום מושקוביץ סוכנות
לביטוח חיים ( )2002בע"מ".
כשנשאל על תכניותיו לשנה הקרובה במסגרת
תפקידו החדש ,ציין אבשלום כי הוא מבקש
"להוות אבן שואבת להשראה ומוטיבציה לחברים
קיימים וחדשים" ,וכי הנהגת  MDRTישראל
שוקדת להגדלת התועלות לחבריה בנוסף לכנסים
מרהיבים הנערכים בישראל ובחו"ל.

עיקר הפעילויות המתוכננות
 .1למידה מתמדת והעשרה מקצועית – מתוכננות
מספר פעילויות מקצועיות ביניהן קורס לתכנון
פרישה" .אני מאמין שההשקעה בעצמנו ,בתחום
האישי והמקצועי ,תאפשר לנו להמשיך ולהיות
רלוונטיים ולתת ערך גבוהה ככל האפשר
ללקוחותינו ולקהילה שנבחר לשרת".
 .2העשרה בנושאים הקשורים במוטיבציה
והשראה לחברי ארגון  MDRTבתקופה מאתגרת
זו על פי עיקרון "האדם השלם" (The Whole
 )Personהעוסק במציאת איזון בין החיים
האישיים למקצועיים וכתוצאה מכך להיות אדם
טוב יותר לסביבה ולהגדיל את הערך למשפחה
וללקוחות.
לדבריו של אבשלום הדבר יבוא לידי ביטוי
באמצעות שימוש בפלטפורמות שונות קיימות

סו"ב מושקוביץ" .ע"י הצבת דוגמה אישית ניצור קבוצה שירצו להשתייך אליה חברים קיימים וחדשים"
צילום :אור מושקוביץ | צילום :רים שוקחה

"ההון האנושי הינו המפתח
להצלחתנו ,הניסיון הרב שצברנו
באמצעות חברי הארגון לאורך
השנים והשאיפה למצוינות הינן
'הדבק' שמאחד אותנו בדרכנו
יחד להצלחה"
וחדשות ,לדוגמה " MDRTעל הבר" :מפגשים
וירטואליים מדי חודש באורך של עד שעה
לדיון בנושאי אקטואליה ,מוטיבציה ,השראה
ומקצועיות .אורכם יעמוד על כשעה בשעות

הערב ,בתום יום העבודה.
 .3קבוצות דיון – סמל ארגון ה־ MDRTהינו
שולחן עגול ,דבר המשדר את חשיבות הישיבה
המשותפת של החברים בקבוצות דיון מתוך מטרה
להעשיר אחד את השני בנושאים מקצועיים
ובנושאים הקשורים בצמיחה אישית ועסקית.
מפגשים אלו מעודדים העשרה ,שיתופי פעולה,
התייעצות והפריה הדדית ,כך שיתרמו להעצמה
מקצועית וחברתית של כל אחת ואחד מאתנו.
לדבריו ,הוא שותף לקבוצת דיון מאז מאי
 2019המהווה עבורו ועבור חברי הקבוצה "אי
של יציבות ותמיכה" .אבשלום מתכוון להשריש
ב־ MDRTישראל נושא זה לרווחת החברים
"קיים לנו מדריך כתוב עם המלצות כיצד לארגן
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קבוצת דיון ולקבוע תכנים  -זה המקום
לפנות לכל מי שמעוניין בקרב החברים/ות
להוביל או להצטרף לקבוצת דיון  -שיצור קשר
עם ההנהגה".
 .4מנטורינג  /חניכה – קיימות שלוש קבוצות
להישגים אישיים :חבר TOT (Top of ;MDRT
 )the Tableאו .)COT (Court of the Table
אבשלום מציין כי הוא "רואה פוטנציאל רב לליווי
ולחניכה הדדית" והוא ישמח לשיתוף הפעולה של
חברי הארגון לקיום פעילות יזומה של חניכה
וליווי אישי של חברי הארגון .לדברי אבשלום:
"ההון האנושי הינו המפתח להצלחתנו ,הניסיון
הרב שצברנו באמצעות חברי הארגון לאורך
השנים והשאיפה למצוינות הינן 'הדבק' שמאחד
אותנו בדרכנו יחד להצלחה".
 .5כנסים מקצועיים וימי עיון ברוח ארגון MDRT
העולמי שיכללו :העצמה אישית ,מוטיבציה,
נושאים מקצועיים ואקטואליים – עם אנשי
מקצוע מובילים שיהוו השראה למצוינות.
בין היתר ,מתוכנן כנס באילת לחברי הארגון

"חברות בארגון  MDRTמהווה
עבורנו מצפן לשלושה תחומים
מרכזיים :ערכי ,מקצועי ואישי"
בין התאריכים 24־ ,25.10.21אשר בנוסף לתכנים
הייחודיים לחברי הארגון ,החל מהיום השני
בצהריים ,יתקיימו הרצאות אשר יהיו פתוחות
ונגישות לכלל משתתפי הכנס מתוך מטרה לחלוק
את חווית רוח הארגון ולאפשר לכלל משתתפי
הכנס לקחת חלק בפעילויות הייחודיות של
הארגון.
כמו כן ,בשנת  2022מתוכננת להתקיים נסיעה
לכנס השנתי שיערך בארצות הברית בעיר בוסטון
בין התאריכים 26־ .29.6.22מדובר בכנס פרונטלי
עם המובילים בעולם בכל התחומים הקשורים

|  2בספטמבר 2021

סמל ארגון ה־ MDRTהינו שולחן עגול ,דבר המשדר את חשיבות הישיבה המשותפת של החברים בקבוצות דיון
| צילוםshutterstock :

למקצועיות ,להשראה ולמוטיבציה .לדברי
אבשלום" ,יש שיאמרו שזוהי 'זריקת המרץ'
השנתית שלהם עד לנסיעה הבאה".
 .6פרויקטים מיוחדים בקהילה – נשמח לקבל
המלצות מהחברים/ות.

מפגשי הכנה
צוות ההנהגה החדש של ארגון  MDRTישראל
בהובלת אבשלום קיים זה מכבר מפגשי הכנה
לקראת כניסתם לתפקיד ,במהלכם חברי צוות
ההנהגה החדשה שקדו על "מפת דרכים" במטרה
להצעיד יחד את ארגון  MDRTישראל קדימה.
ההנהגה מורכבת מהחברים הבאים לפי (סדר
א'־ב') :סו"ב אלפסי אריאלה  ,COTסו"ב בראל
בועז ,סו"ב גיא אלון  ,CFPסו"ב ויקלמן נאוה
 ,TOTסו"ב מרק ג'ופי  ,TOTסו"ב לבקוביץ
ורדה ,סו"ב שגב אילן.
"חברות בארגון  MDRTמהווה עבורנו מצפן
לשלושה תחומים מרכזיים :ערכי ,מקצועי
ואישי" ,מדגיש מושקוביץ .הוא מבקש "לפרגן

לכל חברות וחברי  MDRTעל הדרך לשמירת
הכבוד הדדי ביננו ולכלל העוסקים בתחום
הביטוח הפיננסים והפרישה ,מה שיבטיח לשמור
על מקצוענו כמקצוע מכובד ומוביל עם שליחות.
על ידי הצבת דוגמה אישית והכרה בערכינו
נוכל לצור קבוצה שירצו להשתייך אליה חברים
קיימים וחדשים".
טיפ מאבשלום :לרשות החברים בארגון קיים אתר
האינטרנט העולמי (,)https://www.mdrt.org
אמליץ להיכנס ל"איזור המשאבים" (Resource
 )Zoneוליהנות מתובנות וכלים מקצועיים
המובילים בעולם .כמו כן ,קיימת אפליקציה עם
סרטונים מכל התחומים המקצועיים האפשריים:
פרישה ,תכנון פיננסי ,ביטוח חיים ,קונספט האדם
השלם ,סרטוני מוטיבציה והשראה ועוד  -למי
שמעוניין להתחיל את הבוקר עם אימון אישי
מושלם.
ולסיום ,בפרוס השנה החדשה הנהגת MDRT
ישראל מאחלים לסוכנים ולבני משפחותיהם שנה
טובה ובריאות איתנה.

קבוצת אליפים מאחלת לכל בית ישראל ,סוכני הביטוח ועובדי חברות הביטוח

מי יתן והשנה תהיה מתוקה ומרגיעה כמו תפוח בדבש.
שנה שתטיב עימנו ועם ילדנו ותביא ברכה לכל ידידנו.
שנה שתעניק לנו בריאות ופרנסה טובה ,שנה בה נהנה רק מהדבש ומשפע של אהבה!
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ברקת :ניזהר מפגיעה בעמלות ההיקף
"עמלות היקף יש להן את הרציונל שלהם .צריך לספק לסוכן תמריצים" ,אמר הממונה לחברי
המועצה הארצית וגילה כי ייתכן שמודל הסוכן האובייקטיבי יכלול תשלום לסוכן על טיפול בתביעה
> רונית מורגנשטרן

י

ו"ר המועצה הארצית ,סו"ב מקסים דרעי
( ,)CFPהזמין את ד"ר משה ברקת ,הממונה
על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לישיבת
המועצה שהתקיימה לפני שבועיים .הממונה
שנענה ברצון ,סיפר לחברי המועצה:
"יכולתי להביא את הרפורמה של הסוכן
האובייקטיבי בחוק ההסדרים .האוצר ושר האוצר
ליברמן תמכו בזה; אבל לא הבאתי ,כי אני לא
רוצה לייצר את זה כמחטף ,אני רוצה לייצר
הסדרה שעובדת ,שלא שומטת את הקרקע מתחת
רגלי הסוכנים ,אנחנו רוצים להתייחס להרבה
עולמות שיעבדו בצורה נכונה".
נושא מודל הסוכן האובייקטיבי עמד במרכז
הדיון ,אך לא רק .בתשובה לסו"ב עמנואל ישראלי
שהציע לברקת לעודד את חברות הביטוח להגדיל
את עמלות הנפרעים על חשבון עמלות ההיקף ,אמר
ברקת" :צריך לתגמל על עסקים בצורה נכונה .יש
לנו רצון לראות את השירות המתמשך ולהוריד
את עמלות ההיקף; אני נזהר שוב מלפגוע בצורה
חד משמעית בעמלות ההיקף כי יש פה עניין של
הקמת עסק .הן גורמות לתופעה של טוויסטינג
לפיה מעבירים אדם ממקום למקום בלי הצדקה
כלכלית ...סוכן שהיום עשה עסקה ,ומחר הלקוח
ילך למקום אחר ויחליט שלא צריך את הביטוח -
אז האם הסוכן לא צריך להיות מתוגמל בכלל?".
בהקדמה לדבריו של ברקת אמר יו"ר המועצה
הארצית" :בידך אדוני הממונה עתיד אזרחי מדינת
ישראל ,אם בהתנהלות הביטוחית השוטפת ו/או
בחיסכון הפנסיוני העתידי והחיסכון בכלל .ישנו
משולש עם שלושה קודקודים חשובים בענף:
הראשון ,הרגולטור שהוא המדינה; השני ,היצרנים;
והשלישי הם סוכני הביטוח .במרכז תושבי מדינת
ישראל שהם הלקוחות שלנו .למרות שכל קודקוד
יכול לפעול לכאורה עצמאית ,בלי קשר לאחרים,
אין ספק שסינרגיה ,הידברות ,הבנה והכלה של כל
הגורמים יביאו לתוצאה הטובה ביותר ללקוחות.
"לגבי חשיבות סוכני הביטוח שפועלים מאז קום
המדינה ,ועוד שנים לפני כן ,אין עוררין .אזכיר
את הכאוס שהתחולל בבריטניה כאשר הנחיות
רגולטוריות גרמו לפרישה והיעלמות מסיבית
של סוכני ביטוח ולמשבר בשירות לאזרחים.
באין בעלי מקצוע מסורים ומקצועיים לוקח ויקח
לבריטניה עשרות שנים רבות לחפות על כך
באופן מלא ולהכשיר מחדש אנשי מקצוע בתחום",
אמר דרעי.

נחזק את מעמד הסוכן

בנושא הסוכן האובייקטיבי ,סו"ב יוסי מנור,
נשיא הלשכה לשעבר וחבר ועדת ההיגוי של

איגוד לשכות הביטוח באירופה ,ציין כי ההוראות
האירופיות של צירוף לביטוח מאפשרות חופש
פעולה גדול בהרבה מאשר בישראל ,תחת גילוי
מלא" :המגבלה על הברוקר היא לא האובייקטיביות.
התנאי הוא שיהיה גילוי נאות .שם אין סעיף 19א.
צריך להוציא את חוסר ההגינות ,אבל לא לפגוע
בכל הסוכנים" ,אמר סו"ב מנור והמליץ לחייב
את כל מי שמפרסם מוצרים או שירותים בתחום

למה שיהיה שם רע לסוכן ביטוח במדיה? הם מוזנים
על ידי הרשות .ואחר כך הרשות רוצה להכפיל פי
שלושה את התקציב שלה? כשאתה אמרת שאתה
שם את חברות הביטוח בצד? הם לא במשחק הזה?
אז מה כל התקציב שלך מופנה לסוכני הביטוח?״.
הוא אף ביקר את דרישתו של ברקת להגדיל את
תקציב רשות שוק ההון .ברקת בתשובה" :ממונה
בא והולך ,ומי שנשאר זו הרשות .אני משרת את

דרעי וברקת" .אין ספק שסינרגיה של כל הגורמים תביא לתוצאה הטובה ביותר" | צילום :גיא קרן

הביטוח והפנסיה ,להציג שם ומספר רישיון.
ברקת אמר בתגובה ,כי ישקול בחיוב את
הרעיון" .מודל הסוכן האובייקטיבי הוא משהו
שחשוב גם לתדמית שלכם; יש פיתרון שיכול
לחזק את מעמד הסוכן בציבור .בכל מקרה ,אנחנו
מקיימים התייעצות בנושא" .עוד הדגיש" :נחזק
את הסוכנים האובייקטיביים לעומת המתווכים
הקשורים לחברות הביטוח" .הוא גילה שהרשות
בודקת אפשרות של קבלת תשלום על טיפול
בתביעה ,שייתכן שייגזר מגובה התביעה .בנוסף
הציג הממונה מספר יתרונות שיהיו לסוכנים
האובייקטיבים לעומת סוכנים או מתווכים קשורים,
ובהם אפשרות לפנות למעסיקים ,שלא תהיה לסוכן
קשור ,ואפשרות לגבות שכר טרחה מהלקוח.

הסוכנים לא מריונטות

סו"ב אורי צפריר ,יו"ר ועדת התקנון בלשכה,
תקף את ברקת ואמר :״סוכן אובייקטיבי זו סיסמה.
לפני כן פסלת את מסמך ההנמקה .אבל מי המציא
אותו? מי קנה את המבנה? הרשות .אנו מריונטות.

הציבור ואדאג שהרשות תהיה חזקה כדי שהציבור
ירוויח .עשינו הרבה דברים ואנחנו צריכים תקציב
לשם כך .כעת אני מדבר רק על תקנים לעובדים,
ואפילו לא מדבר על שכר .השכר של העובדים
שלנו הוא שליש משל הרשות לניירות ערך".
סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון
בלשכה ,אמר" :עצם העובדה שמעלים את הנושא
של הסוכן האובייקטיבי הופך אותנו ללא הגונים.
סוכני ביטוח עובדים עם חברה אחת כי היא עובדת
הכי טוב .הרעה החולה של הענף היא המוקדים
של חברות וסוכנויות הביטוח .המוקדים הם אלה
שמוכרים כפל ביטוח .תראה לי סוכן אחד שמוכר
שמונה פוליסות תאונות אישיות כפי שמוקדן
מוכר .לא נכון לקבוע שסוכני הביטוח אינם
אובייקטיביים".
ברקת השיב ,כי מצבם של סוכני הביטוח
בישראל טוב יותר מאשר בחו"ל ,משום שבחו"ל
מוכרים ביטוח גם בבנקים וגם במרכולים .לדבריו,
חברות הביטוח מכירות בערכו של הסוכן ופועלות
בהתאם.

שנה טובה
מקבוצת
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מבקר המדינה ממליץ :הגדלת התקציב
וכוח האדם של רשות שוק ההון
> רונית מורגנשטרן
חשיפת הגופים המוסדיים לנגזרים בחו"ל
פגעה בנזילות של התיקים המנוהלים בעת
המשבר ,וכי אילולא התערבות בנק ישראל
הייתה נגרמת פגיעה בתשואת העמיתים ,שיכלה
להביא ,בין היתר ,להשפעה על כספי הפנסיה
שחסכו העמיתים במשך שנים" .כך נכתב בדוח
מבקר המדינה על ניהול משבר הקורונה (לא כולל
הגל הנוכחי) בפרק המתייחס להתנהלות רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון.
עוד נכתב בדוח כי "חשיפה גבוהה של תיק
ההשקעות מחייבת קיומן של בקרות שוטפות .עם
זאת ,לא נמצא כי הרשות הנחתה בחודשים ינואר־
פברואר  ,2020עם תחילתו של משבר הקורונה ,את
הגופים המוסדיים לנתח סיכונים מותאמים למשבר
מסתמן או לנקוט פעולות אחרות להפחתת החשיפה
של הגופים המוסדיים לסיכונים הנובעים מפעילותם
כהכנה לקראתו".
המבקר ממליץ כי רשות שוק ההון תפעל להבטיח
כי הפעילים בשווקים הפיננסיים יבינו את הסיכונים
הגלומים בפעילותם ,ויבטאו זאת במדיניות ניהול
הסיכונים הן בתיקי ההשקעות העצמיות של הגופים
המוסדיים ,להבטחת יציבותם ,והן בתיקים המנוהלים,
להבטחת כספי העמיתים ,בייחוד לקראת משברים
מתהווים ,בראייה צופה פני עתיד .עוד מומלץ כי
רשות שוק ההון תנחה בכתב את הגופים המוסדיים
לנתח סיכונים מותאמים לתקופת משבר או לנקוט
פעולות אחרות לשם צמצום הסיכונים הללו.
"לאור טענת הרשות כי היא נמצאת בעמדת
נחיתות מובהקת אל מול הרגולטורים המקבילים ,הן
בבחינת גובה התקציב והן בבחינת היקף כוח האדם,

"

לפיכך הכינה הרשות עוד קודם את
ממליץ משרד מבקר המדינה שמשרד
המוסדיים לאירועי קיצון אפשריים,
האוצר יבחן את התאמת תקציב
ואיתנותם של הגופים המוסדיים
רשות שוק ההון וכוח האדם העומד
במשבר הוכיחה את רמת ההיערכות
לרשותה ביחס למשימות אותן היא
הגבוהה .במהלך משבר הקורונה
נדרשת לבצע לנוכח השינויים
הרשות גם דאגה להגביר את פיקוחה
שחלו בהן בשנים האחרונות".
על גופים מוסדיים בהם זוהו סיכונים
ספציפיים והפנתה לצורך כך משאבים.
מבקר המדינה סוקר בדוח רשימה הממונה על רשות שוק ההון ,הרשות קיימה ניטור רצוף של כלל
ביטוח וחיסכון ,ד"ר
משה הגופים המוסדיים במהלך המשבר,
של הטבות וסיוע למבוטחים,
ברקת | צילום :גיא קרן
טיפלה במקרים נקודתיים שדרשו
לעובדים ,למעסיקים ולגופים
מוסדיים ,שניתנו בתקופת הקורונה בידי רשות התייחסות ,וווידאה כי הגופים אכן פועלים בהתאם
שוק ההון ,ביניהן :הקפאת ביטוחים ,חידוש ביטוחים להנחיות הקיימות.
"מעורבות בנק ישראל בשוק המט"ח התבצעה גם
אוטומטי ללא גבייה ,הקלה בהגשת תביעות סיעוד
ואובדן כושר עבודה; הארכת ריסק זמני לעובד לאחר דיון של רשות שוק ההון עם בנק ישראל על
שצומצמה ו/או הופסקה עבודתו ,הקלת גמישות מנת שיספק נזילות לשווקים ,כולל שווקי המטח,
הטיפול בחיסכון פנסיוני עבור עצמאים ,הארכת כדי לתמוך בתפקוד תקין של המשק הישראלי
האיסור לעלות דמי ניהול של חוסכים שפוטרו או בשיאו של משבר גלובלי .רשות שוק ההון סברה
הוצאו לחל"ת בעקבות המשבר לתקופה של  12שאלו חלק מהכלים הרלבנטיים שיש להפעיל
בעיתות משבר קיצוני ,בפרט לאור ההשקעות
חודשים במקום שישה חודשים ועוד.
הגוברות של המוסדיים בשווקי חו"ל".
נשיא הלשכה בפועל ,סו״ב יוסי אנגלמן ,מסר:
"טרם התפרצות משבר הקורונה ערכה הרשות ״מבקר המדינה מתניהו אנגלמן והממונה על שוק
ביקורות ותרגולים אודות מוכנות הגופים המוסדיים ההון משה ברקת לא העלו על נס את ההתנהלות
לעתות משבר .דבר זה הוביל את הגופים המוסדיים של סוכני הביטוח בתקופת הסגרים בשל מגפת
לצליחת משבר הקורונה בהצלחה רבה ,תוך יישום הקורונה ,שבה בשעה שחברות ביטוח הוציאו אלפי
ההוראות שניתנו טרם המשבר" ,נמסר מרשות שוק עובדים לחל״ת ,עבדו סוכנות וסוכני הביטוח סביב
השעון למניעת ביטולי פוליסות ,העניקו שירות
ההון בהתייחסויותיה לדוח המבקר.
"חשוב לציין כי בעתות משבר לא ניתן לעסוק ללקוחות במקום חברות הביטוח שהיו מושבתות
בניהול סיכונים ,שכן משבר הינו התממשות הסיכון .והיוו את הכתובת עבור המבוטחים״.

הטבות והקלות

הכנה מוקדמת

שנה טובה ובטוחה בדרכים

מאחלים שנה מלאה
ברגעים של הצלחה

בית ההשקעות אלטשולר שחם גאה לתמוך בספורט הישראלי וללוות קבוצות ויחידים במגוון ענפים.
אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנת בריאות ,אושר והמון רגעי הצלחה!
בית ההשקעות אלטשולר שחם מעניק חסות לספורטאי ישראל :נבחרת ישראל קטועי גפיים | גמאני רצה | הפועל ב"ש בכדורסל
ענת ליליאור – גלישה | נבחרת ישראל בכדורגל | טל פליקר – ג'ודו | הפועל קטמון ירושלים נשים בכדורגל | אתלטי הסמטה
שחר שגיב – טריאתלט | מאמאנט | חנה קנייזבה מיננקו  -אתלטיקה | הפועל ראשל"צ בכדור יד | פסקל ברקוביץ' – חתירה פאראלימפית

טור | חדשות הלשכה
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משיבים את הביטחון לחולה ולבני ביתו
 מתנדבים למיזם "נולדת לנצח"סו"ב ורדה לבוקביץ' בטור מיוחד על המיזם החשוב" :אין לנו עניין בתיק הביטוח של הסוכן/החולה –
אנו רק מסייעים במימוש זכויות"

ב

הכותבת היא  ,MCCחברת הנהגת  MDRTישראל,
מנכ"לית משותפת ב"עולם הבריאות"

&

&

צילום :באדיבות המצולמת

ראשית אוגוסט עלה לאוויר מיזם
בראשותו של סו"ב מושיק בן פורת;
לשכת סוכני ביטוח בישראל בשיתוף
פעולה עם עמותה בשם "נולדת לנצח" למימוש
זכויות של חולי סרטן וחלקם לצערי סופניים ,והכל
במסגרת עיסוקינו בתחום הביטוח .הפניות מופנות
ברמה יום יומית ,מושיק בן פורת מרכז את הפניות
ומעביר למתנדבים ברמת בחירה ,בדרך כלל בהתאם
לאזור הגאוגרפי.
כיצד מתבצע הטיפול?
המתנדב פונה לחולה ,מזדהה מי הוא ובשם מי הוא
פונה אליו ,שואל במה ניתן לסייע ,מקבל תמונת
מצב ומתחיל לפעול.
חשוב לציין שחלק מהחולים אבודים ,אינם יודעים
היכן תיק הביטוח שלהם ,במה הם מכוסים .לא לכולם
הכל מרוכז אצל סוכן אחד ,חלקם בקולקטיבים,
כאן אנו מסייעים  -ממש פועלים בכפוף להוראות
הפיקוח (נספח ה' ב' ,צילום ת"ז) כניסה להר הביטוח,
לומדים את התיק ומסבירים למבוטח את זכויותיו.
בחלק מהמקרים החולה בקשר ישיר עם הסוכן
שמטפל בו נאמנה ובחלק מהמקרים אינו מכיר את

הסוכן בכלל היות ורכש ביטוח בטלפון אצל מוקדן
או עובד בחברת גדולה.
למען הסר ספק ,אנו המתנדבים כשם שאנו מכונים
 מתנדבים .אין לנו עניין בתיק הביטוח של הסוכן/החולה אנו רק מסייעים במימוש זכויות .נשמח לקבל
מסוכן הביטוח או מישהו מטעמו סיוע ומידע .אין
חשש מאיתנו  -ההיפך הוא הנכון.
קיימים מצבים מביכים שהסוכן לא אוהב את
התערבותנו וחושש מזאת .הסוכן לא תמיד אמון על
כל התיק ,לכן אנו מרכזים את הכול עבור החולה.
להלן דוגמאות להמחשת הפעילות שלנו:
אחד התיקים מטופל על ידי פקידת הסוכן למימוש
זכויות החולה .בתחקיר מול החולה הרגשנו שהחולה
צריכה סיוע נפשי היות והיא יודעת שהיא בקרוב
נפרדת ממשפחתה עקב מחלה סופנית .הצלחנו
לגייס בהתנדבות פסיכיאטר ,פסיכולוג ומטפלת
רגשית .הטיפול בשלב זה ב־ ZOOMהיות ומערכת
החיסון של החולה ירודה ונשקפת לה סכנת חיים
בפגישה פרונטלית.
אנו מפעילים קשרים אישיים עד שהפעילות שלנו
תרקום עור וגידים.

דוגמה נוספת:
קיצור תורים לבדיקות דימות שנעשו על ידי אחת
המתנדבות .מוטיב הזמן הוא חלק מהאבחנה .בזמן
סילוק תביעה מתגלה לטענת חברת הביטוח מידע
שאם הייתה יודעת אותו מראש הייתה גובה תוספת
לפרמיה ,גם שם אנו יודעים להסביר את הטיעונים.
בחלק מהמקרים החולה מלין שלא מקבל סיוע
מהסוכן .חשוב לציין ,חברות הביטוח משתפות
פעולה ומסייעות לחולה ברמת זמינות גבוהה מאוד.
חלק מהמתנדבים הם ילדים לחולים או חלקם חלו -
כולנו מבינים את צרכי החולה.
אנו פונים אליכם חברינו סוכני הביטוח בבקשה
אישית  -סייעו לנו במתן מידע שחסר לנו ,זהו גם
סוג של התנדבות מצדכם ובואו נשיב את הביטחון
לחולה ולבני ביתו .שנה טובה ובריאה לכולנו
ושתמיד נהיה בצד שנותן .אמן.
סוכנים המעוניינים להתנדב יכולים לפנות לסו"ב
מושיק בן פורת 050-546-5855

חברת הסייבר המובילה בישראל מספקת פתרון
מקצה לקצה להגנה על שרתים ,עמדות קצה וחיבור
גישה מרחוק ,שירותי ניהול אבטחת מידע ויישום
תקנות הגנת הפרטיות

להטבה לחברי הלשכה
לחצו כאן
www.cyber20.com

01/09/21

הודעת בחירות מס' 7
וועדת הבחירות המרכזית

סוכנות וסוכנים יקרים שלום רב,
להלן תזכורת כי בתאריך  21/07/21ניתנת הודעה לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל כי ביום
רביעי כ' בכסלו ה'תשפ"ב  24 -נובמבר  ,2021תתקיימנה הבחירות למוסדות הארציים (נשיא
הלשכה ,יושבי ראש המחוזות ,וועדת האתיקה ותלונות הציבור ,בית הדין הארצי למשמעת,
וועדת ביקורת) ולמוסדות הסניפיים של הלשכה (נציגי הסניפים למועצה הארצית של הלשכה
ויושבי ראש הסניפים).
תאריך אחרון להגשת כל המועמדויות לוועדת הבחירות הינו .29/09/21
קישור לטפסים עבור המועמדים לבחירות ולהודעות של וועדת הבחירות המרכזית  -לחצו כאן.
הגשת טפסי מועמדות ופניות לוועדת הבחירות יתקבלו באמצעות מזכירת הוועדה הגב' נורית
סימן טוב בכתובת. bhirot2021@insurance.org.il :
ועדת הבחירות לא תפרסם בעיתונות הודעות נוספות מטעמה .הודעות מטעם הוועדה יתפרסמו
רק באמצעות המרשתת ,באתר הלשכה האמור .לכניסה ללשונית הבחירות  -לחצו כאן.
מיקומי הקלפי ושעות הפעילות יפורסמו כחודש לפני מועד הבחירות (אתרי הקלפי יפעלו בכפוף
להנחיות הממשלה ו/או משרד הבריאות).
בברכה,

עו"ד חיים קנת
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית
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שכרו של משה כחלון ביונט קרדיט קוצץ
ב־20%
הקיצוץ מגיע במסגרת התייעלות כלכלית שהחברה מבצעת • השכר יחזור לקדמותו בתוך שנה
> רונית מורגנשטרן

ח

ברת יונט קרדיט דיווחה כי במסגרת
התייעלות כלכלית שהחברה
מעוניינת לבצע ,אישרו ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה הפחתת שכר
בשיעור  20%לשלושה נושאי משרה בחברה,
בהם משה כחלון שר האוצר לשעבר שמכהן
כעת כיו"ר דירקטוריון החברה ,צחי אזר
מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה ויואב
צבר משנה למנכ"ל החברה .ההפחתה תחול
רטרואקטיבית מיום  1ביולי  .2021ההפחתה
היא בהסכמת הבכירים .בנוסף ,יופחת שכרו
של עובד נוסף בחברה בשיעור זהה.
יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ,
מקבוצת יונט ביטוח ופיננסים המנוהלת בידי
שלמה אייזיק ,מבעלי השליטה בה ,הודיעה

ראש השנה תשפ"ב

בנוסף כי השכר או דמי הניהול ,לפי העניין,
יושב לקדמותו בהתקיים אחד מהתנאים
הבאים ,המוקדם מבין שניהם :גיוס אשראי או
חוב בסך מצטבר של  100מיליון ש"ח ,החל
מהמועד הקובע ( 1ביולי  )2021או כעבור
שנה מהמועד הקובע 1 ,ביולי .2022
יש לציין כי פרסום שכרו של משה כחלון
כיו"ר יוניט קרדיט ,ספג ביקורת ציבורית
קשה וגם בקרב בעלי המניות של החברה .על
פי דיווח החברה עם חתימת הסכם ההעסקה
עם כחלון ,הוא היה אמור לקבל  8.3מיליון
ש"ח בשנה (מתוכם שכר של  1.3מיליון
ש"ח ומענק שנתי בסך  864אלף ש"ח) עבור
 80%משרה .בנוסף ,היה אמור לקבל חבילת
אופציות בשווי של כ־ 6מיליוני ש"ח.

משה כחלון | צילום :עומרי שיינפלד

|

החל מבצע חלוקת סלי המזון לנזקקים
לקראת ערב השנה החדשה

קרן החסד של הכשרה ביטוח תחלק מאות סלי מזון לעמותות ולנזקקים • יותר מ־ 800משפחות
מעוטות יכולת יזכו לקבל מגוון מוצרי מזון מותאמים לתקופת החגים > רונית מורגנשטרן

ע

ובדי ומנהלי הכשרה חברה לביטוח
ממשיכים במסורת אותה החלו לפני
כ־ 4שנים ,פעילות קרן החסד של
הכשרה לקראת ראש השנה ,והרכיבו סלי
מזון עבור עמותות ונזקקים מעוטי יכולת.
כל סל מזון מורכב ממגוון גדול של מוצרי
יסוד ומוצרים להכנת ארוחת החג .בימים אלה
מחלקת החברה את הסלים לעמותות שפנו
לחברה ולמאות משפחות נזקקות.
קרן החסד של הכשרה הוקמה לפני כ־ 4שנים
ביוזמתו של שמעון מירון מנכ"ל החברה,
במטרה לקדם פעילויות לטובת החברה ומתוך
החברה ,עבור מעוטי יכולת .הקרן דואגת,
בין היתר ,לחלוקת סלי מזון פעמיים בשנה
 בראש השנה ובפסח  -לעמותות ,ארגונים,משפחות ונזקקים .הקרן מנוהלת ומתופעלת
על ידי מנהלי ועובדי החברה ,ולטובת הבטחת

ולמי שידו אינה משגת".
פעילותה הכשרה מעמידה תקציב
עוד הוסיף מירון" ,הגאווה
שנתי בגובה של כמה מאות
הגדולה היא רצון עובדי
אלפי שקלים.
ומנהלי החברה לסייע
לעבודת הקרן ובארגון
סלי המזון השנה זכינו
לטפל בלמעלה מ־800
"בימים אלו ,שאנו חווים
משפחות על ידי עמותות
שגרת חיים בתוך שגרת
חסד שיסייעו בניתוב חלוקת
קורונה ,חשוב יותר מתמיד
הסלים .אנחנו עובדים כל השנה
לעזור למי שצריך" ,אמר
בהתאם לאסטרטגיה העסקית אבל
מירון" ,מדובר כבר במסורת
שמעון מירון | צילום:
אבישי פינקלשטיין לא שוכחים גם את הטיפול במי שידו
שהחלה לפני יותר משלוש שנים.
אינה משגת .הכשרה שמה לה למטרה
הקמנו קרן חסד שמטרתה לדאוג
לתרום לטובת החברה תוך הצבת יעד
למשפחות מעוטות יכולת ולהעניק
סיוע קבוע בחלוקת מצרכי מזון לקראת להגדיל את תקציב התרומה לקהילה בכל
החגים .באמצעות הקרן הכשרה לוקחת על שנה .אני מאחל לכולם שנה טובה ובריאות
עצמה את האחריות החברתית בדאגה לזולת איתנה".

הגדלת תקציב
התרומות

שנה טובה-בכל מקום
No matter what.

ממשיכים לבטח גם לאומן ,אוקראינה
סוכנים יקרים,
על רקע החשש מאירועים רפואיים מורכבים בנסיעות לאומן ועל רקע פניותיכם הרבות
בנושא ,אני גאה לעדכן כי כמו תמיד ,אנו נאמנים לסיסמתנו .No matter what
 PassportCardתמשיך לבטח את לקוחותיכם ולעמוד ערוכה לכל תרחיש אפשרי.
בהתאם לתחזיות יצרנו הסכם עם מרפאה מקומית ייעודית אשר תפעל
במקום וכן צוותים הועמדו בכוננות לטובת חילוצים רפואיים דחופים.
חשוב לציין כי רכישת פוליסה לאוקראינה תתאפשר רק במוקד המכירות של
 PassportCardלמחוסנים בלבד ,לפי הגדרות משרד הבריאות בישראל.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומתחייבים כמו תמיד לעמוד לשירותכם ולשירות
לקוחותיכם גם בימים מאתגרים מבחינה ביטוחית.

נוכיח לכולם  -גם עכשיו  -שביטוח נסיעות רוכשים רק דרך סוכני ביטוח!
שלכם בנאמנות,
רונית סגל ,מנכ"לית

מוקד השירות לסוכן זמין לרשותכם

בדוא"לAgentService@PassportCard.co.il :
בטלפון1800-800-930 :
באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ בכפוף לתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה ,וביצוע חיתום רפואי בעת ההצטרפות.
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על עצירה לילית בקיוסק
עו"ד עדי בן אברהם מסביר את הקשר בין השארת רכב מונע לצורך גיחה מהירה
למכולת ,גניבת רכב וקשר עין רציף

ח

ברת מימון הלוותה כסף לרכישת
רכב בכפוף לשעבוד הבעלות ברכב
לטובתה ,וכן דרשה כי הרכב יבוטח
בביטוח מקיף .בעלת הרכב ,אשר חתמה על
הסכם ההלוואה עם חברת המימון ערכה
פוליסת מקיף בה נקבע כי חברת המימון הינה
המשעבדת על הרכב.
בתנאי הפוליסה נרשם מפורשות" :מבוטח
יקר ,נא תשומת ליבך כי פוליסה זו הופקה
על סמך התחייבותך לנקוט באמצעי המיגון
המפורטים מטה וכי על סמך התחייבותך זו
נקבע שיעור דמי הביטוח ,"...וכן נרשם" :אין
להשאיר מפתח הרכב ברכב כשהרכב אינו
מאויש ,וכן אין להשאיר רישום של הקוד
של אמצעי המיגון של הרכב בצורה כלשהי
ברכב .השארת מפתחות הרכב ו/או השארת
הקוד הסודי כאמור ,שוללת את הכיסוי
הביטוחי במקרה של גניבה ו/או פריצה."...
במהלך תקופת הביטוח בן משפחתה של
בעלת הרכב דיווח כי רכבו נגנב כאשר נכנס
לקיוסק בעת שהרכב היה מונע בשעות הערב.
בדיווח למשטרה ,כשעה וחצי לאחר האירוע,
ציין הנהג כי עצר לקנות חלב ,חזר וגילה כי
אין אוטו .בנוסף דיווח הנהג בעדותו לשוטר כי
המפתחות היו בסוויטש.

אי עמידה בתנאי המיגון

חברת הביטוח דחתה את התביעה במכתב דחייה
מפורט בין היתר מהטעם שהנהג הותיר את
המפתחות ברכב כאשר הרכב מונע ולא מאויש
בניגוד לתנאי המיגון ,ומדובר ברשלנות רבתי
וכי חברת הביטוח לא היתה מבטחת התנהלות
שכזו גם תמורת דמי ביטוח גבוהים יותר ,וכן אף
מבטח סביר אחר לא היה מבטח סיטואציה שכזו.
חברת המימון הגישה תביעה בגין גניבת רכב
אשר שועבד על שמה במסגרת חוזה הלוואה
כנגד בעלת הרכב וכן צירפה כנתבעת נוספת
את חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בביטוח
מקיף.
חברת הביטוח הגישה את שלל טענותיה כפי
שהועלו במכתב הדחייה (זה המקום לציין כי בית
המשפט מחמיא לחברת הביטוח וציין כי מכתב
דחייה זה יכול לשמש דוגמה לפירוט שאמור
להיות במכתבי דחייה אחרים ,ולמנוע מחלוקות
ביחס להגנה של מבטחים  -עב"א).
חברת המימון ציינה כנגד חברת הביטוח ובעלת
הרכב כי לאור סעיף השעבוד ,חלה חובה על
חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח הואיל

גנב רכב בפעולה" .השארת מפתחות הרכב שוללת את הכיסוי הביטוחי" | צילוםShutterstock :

והפוליסה מכסה גניבה ואין חולק כי הרכב נגנב
ומשכך יש לשלם לה את תגמולי הביטוח .חברת
הביטוח חזרה על נימוקי הדחייה בכתב ההגנה,
ביחס לאי העמידה בתנאי המיגון.

חוק המחאת החיובים

במהלך דיון שנערך בבית המשפט ושמיעת
העדויות ,סיפר הנהג כי החנה את הרכב אך אינו
זוכר היכן הניח את המפתחות של הרכב ,לאחר
שכיבה את המנוע .הוא לא נעל את הרכב ,נכנס
למכולת לקנות חלב ולאחר מכן נכנס לקיוסק
שליד המכולת וכאשר חזר הרכב לא היה במקום.
בית המשפט אשר דן בסוגיה ,קובע כי בהתאם
לחוק המחאת החיובים ,לחברת המימון קמה הזכות
לקבלת תגמולי הביטוח רק אם למבוטח קיימת
זכאות לתגמולי הביטוח .בנוסף לחברת הביטוח
עומדות הטענות הקיימות לה כלפי המבוטח גם
ביחס לחברת המימון.
בית המשפט נותן דעתו לשינוי הגרסה של הנהג
ומדגיש כי חרף התפתחויות הגרסאות השונות של
הנהג הוא מקבל את הגרסה אשר נמסרה לשוטר
לאחר האירוע ,לפיה הנהג יצא למכולת ולקיוסק
והשאיר את הרכב מונע ולא נעול ,ללא קשר עין
עם הרכב.

ביחס למבחני השליטה והפיקוח ,שהועלו
בפסיקה ונטענו על ידי חברת המימון ,קובע
בית המשפט כי הוא מקבל את הטענה והפסיקה
שהציגה חברת הביטוח לפיה לאחר ניתוח הלכת
סלוצקי והדרישות האמורות בו ,הרי שהתנהגות
דוגמת התנהגות הנהג במקרה דנן ,מהווה רשלנות
רבתי השוללת את תגמולי הביטוח .בית המשפט
מדגיש כי הפוליסה מאוד ברורה ביחס להשלכות
של השארת המפתח ברכב כאשר הרכב אינו
מאוייש ולא ניתן לטעות בפרשנות הכתוב .בנוסף
מדובר על התניה מפורשת בחוזה הביטוח על כן
דוחה בית המשפט את התביעה וקובע כי חברת
המימון תישא בעלויות המשפט ושכ"ט עורכי
הדין.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
דבר היועמ"ש :השבוע נפתחת שנת הלימודים,
ואני מבקש לאחל לכל התלמידים ,שנת לימודים
טובה ומעשירה ,והכל בבריאות טובה.
להורים אשר מלווים את ילדיהם לגנים ולבתי
הספר ,גם אם הם יוצאים ממש לרגע ללוות את
הילד ,אל תשאירו את הרכב מונע ,גם אם זה
ממש ,אבל ממש לרגע .שנה טובה.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

מפעילויות המכללה  -תשפ”א
במהלך השנה האחרונה
הועברו עשרות השתלמויות במגוון נושאים,
והיד עוד נטויה!

בין הנושאים שהועברו:
דיני עבודה
העברה בן דורית
אבטחת מידע וסייבר
חידושים בביטוחי הבריאות
איך להגדיל את מכירות הפיננסים?
חידושים ועדכונים בתוכנות למשרד הסוכן

בברכת שנה טובה והמשך עשייה מרובה!
סו"ב חוה פרידמן וינרבC.l.u. Mdrt ,
יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח
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דוד ליפקין

אנגליה תחייב את המבטחים פיץ’ צופה האטה בהתייקרות ביטוחי
להעניק ללקוחות העסקיים המשנה ב־2022
ברת הרייטינג הבינלאומית פיץ’ צופה שלאחר שנתיים של ייקור חד
טיפול שיותאם לצורכיהם
ח בתעריפי ביטוחי המשנה ,בחידוש החוזים בינואר  2022תהיה האטה
בהתייקרות הפרמיות .הפסדים גדולים נרשמו בביטוחי המשנה ,אך עתה רשמו
סק דין עקרוני של בית המשפט באנגליה ביחס
המבטחים איזונים הודות לתעריפים ושיפור במצב השוק הביטוחי.
לפיצוי על שיבושים עסקיים בתקופת מגפת
הודות לשיפור מצב מבטחי המשנה נוצרה ההזדמנות לגידול בהיקף העסקים.
הקורונה חייב את חברות הביטוח להעניק עדיפות ללקוחות
סך הפרמיות של המבטחים של בביטוח האלמנטרי גדל בחציון הראשון של 2021
עסקיים קטנים ובינוניים .הפסיקה ,שנתמכה על ידי
ב־ ,18.5%כאשר הפרמיות מתייקרות והביקוש
הרשות להתנהגות פיננסית ,גרמה לגל תביעות
בעליה.
על השיבושים העסקיים ועד כה שולמו מיליארד
פיץ’ מציינת שההפסדים בגין מגפת הקורונה
ליש”ט לבעלי העסקים הקטנים ,אשר סייעו להם
נלקחו בחשבון באופן חלקי בלבד .גם בחידוש
בתקופת הקורונה ואחריה.
ביטוחי המשנה התחשבו חלקית במגפת הקורונה,
המבוטח
צרכי
את
להכיר
נתונים הם המפתח
אולם מצב זה עשוי להשתנות ב־ 2022כאשר
של
מחקר
פי
על
לכן,
התביעה.
ולנתח את גודל
נתוני ההפסדים בגין הקורונה יתבהרו .אם יוצגו
נכונים
יותר
לקוחות
ACCENTURE
חברת הייעוץ
נתונים משמעותיים על הפסדים בגין הקורונה,
זה
באם
המבטחים
עם
האישי
המידע
לחלוק את
הם ישמשו מרכיב חשוב בעדכון תעריפי ביטוחי
הביטוח.
פרמיות
של
לקיטון
יוביל
המשנה.
להעמיק
צרכים
שהמבטחים
מוסיפים,
המומחים
על פי הנתונים העכשוויים ,פיץ’ מאמינה
השיטפונות שפקדו את אירופה הביאו לייקור הפרמיות
השימוש בנתונים אם הם רוצים למשוך לקוחות
שתהיה עליה בפרמיות הביטוח בינואר ,2022
חדשים ולשמור על לקוחות ותיקים .הדבר מחייב
אבל במהלך  2022תהיה זו עליה מתונה וחד ספרתית.
במודל
ולהתמקד
לנטוש התבססות על מודל עסקי ישן
עם זאת ,פיץ’ מעריכה שעליה חדה בפרמיות ביטוחי המשנה תהיה באירופה ,זאת
אינדבידואלית.
המבוסס על טיפול בעסקים בצורה
כתוצאה מהשיטפונות ומזג האוויר הקיצוני שחל בקיץ האחרון ביבשת.

פ

צילוםshutterstock :

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
סוכן ותיק מחולון מציע שרותי משרד בחולון (ללא
תשלום) ותמיכה מקצועית למועמד עם או בלי רישיון
לעיסוק כסוכן עצמאי (עפ"י הסכם) קו"ח לשלוח
למייל skashro@bezeqint.net:מס' הטלפון
במשרד 03-5032893 -
לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל
תיקים שכיר .ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני
 3שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי  -יתרון
מסגרת העסקה א-ה  8:30-14:00נא לשלוח קורות
חיים לsharon@og-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות ,המתמחה בשיווק
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט ,חיים/בריאות,
דרושים :רפרנט/ית שימור לקוחות ,אנשי מכירות
עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח ,מתאמי
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום ,מזכירה
בכירה עם ניסיון ,תנאים וסביבת עבודה מעולים!
לפרטים 054-7000072 :חגי
לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן ,דרוש/ה
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי ,עם נסיון
בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח .עבודה
לטווח ארוך .התחלה מיידית .שעות העבודה בימים
א'-ה'  8:30-16:00יום ו' ,פעם בחודש 9:00-12:00 ,נא
לשלוח קורות חיים למיילcochi@shir-ins.com :
לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה .העבודה מהבית
באופן קבוע .משרה לטווח ארוך .לשלוח קו"ח למייל:
boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם
ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי ,ניהול תיקי
לקוחות ועבודה מול החברות .יש אופציות קידום! שכר
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח
קו"ח למיילtomerinsur@gmail.com :
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח
המשרד וניהול שוטף .לצד פעילות מסורתית ,המשרד
פועל בתחום  -תכנונים פנסיונים ,מיסוי ,תהליכי
פרישה ,גורם מתפעל .קורות חיים/מידע נוסף במייל
ibn1976@gmail.com

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה עובד/ת ביטוח
אלמנטרי (דירות /עסקים/רכב) עבודה בסביבה
נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל-
avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים
בתחום הביטוח פנסיוני  /אלמנטרי  -שיפור ניכר
בתנאיםRh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -
חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית
ומקצועית באזור roznerbit@walla.co.il
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

שכירות משנה
משרד מפואר כ  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר
סבא בבניין מבוקש ,משרד מרווח כולל שימוש בחדר
ישיבות .העלות  + 3500מעמ -מחיר קבוע הכולל
חשמל ,ארנונה ,ניקיון ,אינטרנט – קו סימטרי ודמי
ניהול .ערן  054-2004455הנחה מהותית לסוכנת /
סוכן בתחילת הדרך!
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  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח 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 ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח 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  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .טלפון  054-4647407מאיר

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים  052-3688700מייל303@5052323.co.il :
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת
קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר  052-4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

ערן בר סוכנות לביטוח בעמ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות .לפרטים יש לפנות לערן
 .054-2004455סודיות מובטחת
eran@bar-ins.co.il
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
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
נפגש לקפה ,שלמה קרקסוני052-2944888 ,
https://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  052-7703399גיל 052-
 4526944משה gil@beyahad-ins.com

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערה של ליאורה
בורג על פטירת אימה

אסתר בורג
שלא תדעי עוד צער

ז"ל

