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ביטוח ופיננסים

המדריך המלא
סו"ב גדעון בסטיאנס עם 

כל הסעיפים שאתם צריכים 
לכלול בחוזה שכירות 

לעסקים < עמ' 11

נענו לבקשת הלשכה
כלל ואיילון יפסיקו לשלול 
אוטומטית מכירת פוליסת 
 חובה מסוכני החברה 
הערבית < עמ' 12

סוכן הביטוח 
כמגדלור פיננסי

נשיא לשכת סוכני הביטוח, יו"ר ועדת 
הפיננסים בלשכה ובכירים במשק לקחו 
חלק בכנס פיננסים ה־8 שהתקיים היום 

בתל אביב בהשתתפות יותר מ־500 סוכנות 
וסוכנים ⋅ סיקור מיוחד < עמ' 7־4
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ביטוח 
ופיננסים

לאחר שנים של מאבקי הלשכה: חברות 
השכרה וליסינג יסדירו ביטוח צד ג' 

הצעת החוק שהועלתה בכנסת בשבוע שעבר תכניס חברות אלו תחת הרגולציה של חוק הביטוח ⋅ 
 סו"ב שי שדה: "עד היום הן התעללו בלקוחות שמבקשים להיפרע מהן בגין נזקים" < רונית מורגנשטרן
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סו"ב שי שדה. "חברות השכרה וליסינג אינן רוכשות לעצמן 
ביטוח לנושא נזקים לצד ג'"

גינזבורג י איתן  ח"כ  לבן  כחול  סיעת  ו"ר 
הניח על שולחן הכנסת ביום חמישי שעבר 
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מונים 
החוק  הצעת  במסגרת  רכב(.  והשכרת  למוניות 
בהשכרת  לעיסוק  המחייבים  תנאים  גם  מוגדרים 

והחכרת רכב.
אחד התנאים החשובים בהצעה עוסק בנושא עליו 
המושכר  רכב  "כל  שנים:  במשך  הלשכה  נאבקת 
אחריות  בביטוח  מבוטח  יהיה  )המשכיר(  ידו  על 
כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש, על ידי מבטח 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו 
שר  בהסכמת  השר,  התשמ"א–1981 ;  )ביטוח(, 
האוצר, יקבע תנאים לעניין ביטוח כאמור, ובכלל 
זה רשאי הוא לקבוע תנאים לפי סוג העסקה וסוג 

הרכב המושכר". 
"במצב  כי  נכתב  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
יהיו  ההשכרה  חברות  כי  מניעה  אין  היום  הקיים 
מבטחות עצמיות, ובכך הן משוחררות מהרגולציה 
שוק  על  הממונה  של  ומפיקוחו  הביטוח  ענף  של 
ההון, באופן העלול לפגוע הן בשוכרי הרכב והן 
המתקבלות  התלונות  מריבוי  שלישיים.  בצדדים 
במשרד ובאגף שוק ההון במשרד האוצר, עולה כי 

אין מדובר בחשש בעלמא".

בשורה למבוטחים
מדובר  החוק,  הצעת  תאושר  אם  כי  לציין,  יש 
בבשורה ממשית למי שמעורבים בתאונות דרכים 
עם רכב מושכר או רכב של חברת ליסינג. לשכת 
סוכני הביטוח התריעה בשנים האחרונות פעמים 

רבות על הבעייתיות הקיימת בניהול תביעות רכב 
מול חברות השכרה וליסינג.

פינדרוס  יצחק  ח"כ  של  לשאילתה  בתשובה 
לשרת התחבורה חה"כ מרב מיכאלי, וזאת לבקשת 
הלשכה, ענתה השרה כי הצעת החוק של גינזבורג 
ההשכרה  "שחברות  וקובעת  זו  בסוגיה  מטפלת 
כמבטחים  יותר  לשמש  יוכלו  לא  וההחכרה 

עצמאיים".
בלשכה קיבלו בברכה את הצעת החוק שיזם ח"כ 
מפורשת  התייחסות  כאמור,  הכוללת,  גינזבורג 
ההשכרה  בחברות  הבעייתית  הביטוח  לסוגיית 

והליסינג. 

"ביטוח עצמי"
סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי 
בלשכה, מסביר: "חברות השכרה וליסינג בעצם 
אינן רוכשות לעצמן ביטוח לנזקים לצד ג' ולרוב 
מבצעות 'ביטוח עצמי'; כלומר, אם רכב שלהן גרם 
התביעה  של  סילוק  מבצעות  הן  אחר,  לרכב  נזק 

ומשלמות את הנזק בעצמן.
כפופות  עצמן  רואות  לא  שהן  היא  "הבעיה 
ובעצם  ישוב תביעות של רשות שוק ההון,  לחוזר 
בגין  מהן  להיפרע  בלקוחות שמבקשים  מתעללות 

שוק  לרשות  בדרישה  באים  אנחנו  כאשר  נזקים. 
ההון לבצע אכיפה עליהן, שולחים אותנו לפיקוח 
על התחבורה במשרד התחבורה, והפינג פונג נמשך.
ועגומה  מוכרת  בעיה  לא פעם  הציפה  "הלשכה 
השכרה  חברות  של  בתביעות  לקוי  טיפול  של 
)וליסינג(.  לפני מספר חודשים, נקבע פס"ד שאליו 
הצטרף לא אחר מאשר היועמ"ש לממשלה, שקבע 
בנושא  לנהוג  יכולות  אינן  ההשכרה  חברות  כי 
סילוק תביעות כריבון עצמאי, ועליהן לפעול לפי 

חוזר ישוב תביעות של רשות שוק ההון. 

"בית המחוקקים לצידנו"
הנהלת  של  פגישות  במספר  עלה  "הנושא 
יו"ר  עם  בפגישה  כולל  כנסת,  חברי  עם  הלשכה 
ועדת הכלכלה של הכנסת. ביקשנו מחבר הכנסת 
בשאילתה  לצאת  התורה(  )יהדות  פינדרוס  יצחק 

בנושא למשרד. 
פקודת  לתיקון  החדשה  החוק  הצעת  "משכך, 
התעבורה באה לעשות סוף סוף סדר בנושא, ותחייב 
חברות השכרה וליסינג לרכוש לעצמן ביטוח וכמובן 
הרגולציה.  בכל תנאי  יעמוד  סילוק התביעה  שאז 
טוב לראות שיש רוח גבית מבית המחוקקים לבצע 

סדר בנושא גם דרך תיקון חקיקה".

 אם תאושר הצעת החוק, מדובר בבשורה ממשית למי שמעורבים בתאונות דרכים עם רכב מושכר או רכב של חברת ליסינג



אתם רואים נכון
שמונה מסלולי השקעה במקום הראשון!

הנתונים מתייחסים ל"הראל קופת גמל", "הראל קרן השתלמות", "הראל גמל להשקעה", "הראל פנסיה" ו"הראל 
מגוון השקעות אישי" ונכונים לחודש אפריל 2022, בהתאם לאתר הגמל-נט של משרד האוצר.  התשואה הינה 
 ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. 

אין באמור כדי להוות יעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים של כל אדם.

אנחנו גאים להוביל בתשואות ב- 12 החודשים האחרונים

מסלול
 תשואה

ב-12 חודשים 
האחרונים

תשואה ממוצעת 
של 3 השנים 

האחרונות

תשואה ממוצעת 
של 5 השנים 

האחרונות

סטיית תקן 
ל-5 השנים 
האחרונות

6.41%6.97%6.37%1.84%הראל מגוון השקעות אישי - מסלול כללי
9.26%12%9.95%3.98%הראל מגוון השקעות אישי - מסלול מניות

8.42%10.17%8.6%2.77%הראל פנסיה - מסלול מניות
8.99%11.41%9.53%4%הראל קרן השתלמות - מסלול מניות

5.99%6.78%5.78%1.9%הראל גמל להשקעה - מסלול כללי
6.43%7.26%6.3%2.17%הראל קופת גמל - מסלול 50 ומטה

6.29%6.94%6.07%1.89%הראל קופת גמל - מסלול 50-60
8.58%11.7%9.69%3.96%הראל קופת גמל - מסלול מניות
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"
ועדה  יש  ההון  שוק  על  לממונה 
מהוועדה  נושלנו  אנחנו  מייעצת, 
הפך  ההון  כששוק  ב־2016,  הזאת 
לאותה  עד  עצמאית;  רשות  להיות 
תקופה ללשכת סוכני הביטוח היה מעמד 
שמגיעה  לכם  תארו  המייעצת.  בוועדה 
שנוגעת  חוזר  טיוטת  הזאת  לוועדה 
לשווק  הביטוח  סוכני  של  לאופציה 
יגידו  מה   – לפירמות  חיסכון  פוליסות 
שוק  מטעם  חברים  שהם  הוועדה  חברי 
יסכימו  לא  הבנקאית?  והמערכת  ההון 
מנת  על  קשיים  מיני  כל  יעשו  או  לזה 
להכשיל את המהלך. אני רוצה להעביר 
תיקון חקיקה שיאפשר לנו למנות נציג 
בוועדה המייעצת לרשות שוק ההון". כך 
מסר נשיא הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק, 
ע"ש  הפיננסים  כנס  למשתתפי  בנאומו 
 Expoב־ היום  שהתקיים  גוטמן  ארז 
מ־500  יותר  של  בהשתתפות  ת"א, 
נשא  דבריו,  בפתח  וסוכנים.  סוכנות 

מנור,  יוסי  סו"ב  של  לזכרו  דברים  אייזיק  סו"ב 
נשיא הלשכה ויו"ר MDRT ישראל לשעבר, שהלך 

לעולמו לפני כחודש.
בהמשך דבריו גילה נשיא הלשכה כי יזם יחד עם 
מצוקת  את  שיפתור  מהלך  הביטוח  חברות  איגוד 
הבא  ושבחודש  הביטוח,  בתעשיית  האדם  כוח 
החסרים  עובדים  לכ־3,000  הכשרה  מסלול  ייפתח 
בק־אופיס,  לשירותי  להכשרה  הזאת,  בתעשייה 
ובמשרדי  הביטוח  סוכני  במשרדי  תפעול  שירות, 

חברות הביטוח. 
סו"ב אייזיק התייחס לאחד הנושאים הקריטיים 
שמלווים את הלשכה בשנים האחרונות, וזה מכירת 
ביטוח באמצעות מוכרנים של חברות הביטוח ללא 
שמוכר  שמי  ייתכן  "לא  מקצועי:  ורקע  רישיון 
ביטוח לא יחזיק ברישיון למכור ביטוח. אין להם 
שום רקע, הם לא מכירים את הלקוחות והם אלה 
שמציעים ללקוח לעבור לחברה כזאת או אחרת, 
זה  שונות.  להנחות  בתמורה  אחר,  או  כזה  לעסק 
ייתכן  ולא  שלנו  למוניטין  מוסיף  לא  זה  מבזה, 
שנות  ארבע  של  גודל  סדר  משקיעים  שאנחנו 
בסופו  ואנחנו  שנה  חצי  של  סטאז'  עם  לימוד 
עם  משוחרר,  חייל  איזה  עם  מתמודדים  יום  של 
כל הכבוד, שעובד בחברת ביטוח או בגוף מוסדי 

בעבודה זמנית". 
נושא נוסף עליו דיבר סו"ב אייזיק הוא הרחבת 

וייעוץ  ביטוח  במכירת  לבנקים  אפשרויות 
את  להקטין  שבאה  בכר  חקיקת  למרות  פנסיוני, 
האפשרות  את  להם  "נתנו  שלהם:  הריכוזיות 
רוצים  ועכשיו  בדיגיטל  פנסיוני  ייעוץ  לעשות 
לאפשר להם לשווק ביטוח צד ג' בביטוח דירה. יש 
לנו סיכום מלפני כמה שנים עם הפיקוח של שוק 
ההון, שהבנקים יהיו רשאים אך ורק לשווק ביטוח 
מבנה בלבד וזאת במסגרת משכנתה. הם מנועים 
וביטוח  תכולה  ביטוח  למכור  זה  סיכום  פי  על 
חוזרים  מיני  בכל  נתקלים  אנחנו  עכשיו  ג'.  צד 
ורצונות של הרשות לאפשר לבנקים לשווק ביטוח 
משכנתה  לביטוח  בכלל  קשור  לא  שהוא  ג'  צד 
ולמשכנתה שהלקוח לוקח בבנק. אנחנו מבקשים 
לשמור על הסטטוס קוו שקיים ואם רוצים לפתוח 
– נפתח את הכל; לא יכול להיות מצב שנוגסים 
בהבנות שהגענו אליהן, כשכולם אך ורק לטובת 

אלה שמגדילים את הגדולים ומקטינים אותנו". 
סוכני  לטובת  הלשכה  פעילות  את  סקר  אייזיק 
וסיפר  החובה,  ביטוח  בסוגיית  הערבית  החברה 
הביטוח  חברות  עם  שיחות  מקיימת  הלשכה  כי 
ולא  להסדרים,  איתם  להגיע  מנת  על  ומנהליהן 
להיות מופתעים דרך מכתב שהסוכן מקבל לעסק 
שלו שבו החברה מודיעה לו שהפסיקה את עבודתו. 
לסעיף  מתנגדת  הלשכה  הנשיא,  לדברי 
להחזיק  קטנים  לבנקים  שמתיר  ההחזרים  בחוק 
חוק  במסגרת  עוד  כללי.  לביטוח  בסוכנויות 

ההסדרים, התייחס אייזיק לכך שהאוצר 
שהשכר  פעמיים  להסדיר  מתכוון 
קרן  במסגרת  יבוטחו  במשק  הממוצע 
פנסיה, ורק מעבר לזה זה יהיה במסגרת 

ביטוח מנהלים. 

"שב"ן זה לא ביטוח"
בהתייחסו לביטוחי הבריאות במסגרת 
אייזיק,  סו"ב  טען  ההסדרים  חוק 
כאלה  מסיבות  האוצר,  של  ש"המגמה 
ואחרות, זה לדכא את הרפואה הפרטית 
המים,  לזרימת  בניגוד  בכוח,  ולנסות 
לייצר תנועה לכיוון הרפואה הציבורית. 
זה כמובן דבר שהוא לא הגיוני ומנסים 
כאלה  היטלים  דרך  זה  את  לעשות 

ואחרים.
"יש להם טענה של כפל ביטוח", אמר 
ביטוח  לא  זה  השב"ן  "רבותיי,  אייזיק: 
מוזמנים  הם  אז  כפל  על  מדברים  ואם 
לבטל את השב"ן – כי זה לא ביטוח. מה 
הכי  והבלוף  ביטוח.  פוליסת  זה  מוכרים  שאנחנו 
אזרח  היום   סיעודי;  ביטוח  בפוליסות  זה  גדול 
במדינת ישראל חושב שיש לו הסדר ביטוח סיעודי 
גדול  אחד  בלוף  זה  אבל  חולים,  קופת  במסגרת 
האלה  ההסדרים  בטיח.  לו  ואין  ביטוח  לו  אין  כי 
ביטוח  ללא  מדינה  ואנחנו  ב־2023  מסתיימים 
סיעודי, ואף אחד לא מטפל באירוע הזה. זה אירוע 
קטלני, זה פיגוע גדול מאד, אנחנו משאירים את 
ציבור אזרחי מדינת ישראל ללא ביטוח סיעודי". 
אש,  לוועדת  להצטרף  ביקשה  הלשכה  לדבריו, 
שם  ותציג  והפרטית,  הציבורית  הרפואה  בנושא 

את עמדותיה. 
מעורבת  הייתה  הלשכה  כי  סיפר  הלשכה  נשיא 
והרישוי  הבריאות  פוליסות  ברפורמת  מאוד 
מקווה  שהוא  סוגיות  קיימות  עדיין  וכי  בבריאות, 
הוא  לפועל.  ייצא  לגביהן  ביקשה  שהלשכה  שמה 
השירות(:  )כתבי  הריידרים  לגבי  במיוחד  הדגיש 
מה  לכל  גדולה  מאד  עבודה  עשינו  גם  "אנחנו 
שקשור לטיוטת הריידרים, ואנחנו נעמוד עבור זה 
על הרגליים האחוריות ואם נצטרך גם נלך לבג"ץ.

הסוכנים  של  השירות  חוזר  טיוטת  את  גם  יש 
אותנו  לנשל  כוונה  הייתה  שבה  והיועצים, 
מהנכסים שאנחנו מייצרים לעצמנו במשך שנים, 
לקרות,  לזה  ניתן  לא  אנחנו  הביטוח;  תיק  שזה 

אנחנו נלך עם זה עד הסוף".

 נדרוש בחקיקה נציגות בוועדה המייעצת 
של הממונה על שוק ההון

 נשיא הלשכה סקר בכנס הפיננסים את פעילות הלשכה למען הסוכנים וסיפר, בין השאר, 
על המאבק במכירת ביטוח על ידי מוקדנים ⋅ בהתייחסו לשב"ן אמר סו"ב אייזיק: "המגמה 

של האוצר זה לדכא את הרפואה הפרטית" < רונית מורגנשטרן

סו"ב שלמה אייזיק. "לא ייתכן שמי שמוכר ביטוח לא יחזיק ברישיון" | צילום: גיא קרן
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"
מלא,  אולם  בפני  לעמוד  נרגש  אני 
 ,"2019 מאז  לראשונה  פרונטלי  בכנס 
ועדת  יו"ר  פרידלנדר,  דידי  סו"ב  פתח 
הפיננסים בלשכה, את הכנס הראשון שהוא 

מארגן במסגרת תפקידו.
הוועדה  פעילות  את  סקר  פרידלנדר  סו"ב 
חברי  עם  "יחד  ואמר:  האחרונים,  בחודשים 
הוועדה אני צועד בחודשים האחרונים בניסיון 
בכל  תועלת  מקסימום  הסוכנים  לכם  להביא 
אחד מהתחומים". לדבריו, בתחום הרגולטורי, 
ומול  הרגולטור  מול  כבר  הוועדה  פועלת 
תקרת  העלאת  כמו:  שונים  בנושאים  הכנסת 
ההפקדה לקופת גמל להשקעה; שיווק פוליסה 
הזכאות  גיל  עדכון  לחברות;  גם  פיננסית 
לסעיף 125 ד' בהתאם לגיל הפרישה הרשמי.

שמבצעת  להדרכות  גם  התייחס  הוא 
מוצרים  הכנת  "גם  הוועדה:  ומתכננת 

פיננסים,  כבר  שמשווקים  לסוכנים  נוספים 
לעולם  נכנסו  לא  שעדיין  לסוכנים  וגם 
המוצרים  על  הדרכות  באמצעות  הפיננסים, 
הבסיסיים של קרנות השתלמות, קופות הגמל 
ואם בכל מה שקשור  והפוליסות הפיננסיות, 

בכלל למיצוב סוכני הביטוח".
הפיננסים  ועדת  יו"ר  סיפר  דבריו  בסיום 
בלשכה כי הוא פעיל בעשור האחרון בארגון 
פיננסית  לאוריינות  בהדרכות  "פעמונים" 
בבתי הספר. "אני חושב שאם סוכנים נוספים 
באמצעות  דווקא  לאו  זו,  לפעילות  יצטרפו 
בלשכה  זה  את  נארגן  אלא  פעמונים,  ארגון 
שיעור,  מערכי  הכנת  כולל  מסודרת  בצורה 
ונתנדב בבתי הספר ונלמד את ילדי ישראל 
לסוכני  גם   – לכולנו  ייטב  פיננסים,  קצת 
ולאזרחי  שלנו  לילדים  ובוודאי  הביטוח 

ישראל בכלל".

"
חברות ביטוח זה כבר שם מיושן שהיה נכון אולי 
הביטוח  חברות  שעברה.  במאה  ה־80  לשנות 
הפנסיוניים,  החסכונות  כל  כיום את  מנהלות 
ומשם עיקר הרווח שלהן", אמר היום ח"כ אלי כהן 
בדברים  והתעשייה לשעבר,  )ליכוד(, שר הכלכלה 

שנשא בכנס הפיננסים של הלשכה. 
טריליון  חצי  היום  מנהלות  "החברות  לדבריו, 
כי הבנקים  ויגדל;  ילך  וזה  יותר מהבנקים,  שקל 
גדלים ב־2%־3% בשנה כמו היקף הגידול במשק, 
ואילו חברות הביטוח גדלות בהתאם לגידול בשוק 
ההון שזה כ־6% בממוצע בשנה, כמו גם באמצעות 
גם  השתנה,  שלהן  הפעילות  דפוס  השקעות. 
ונושא הביטוח הפך לחשוב  גדלה,  תוחלת החיים 
מאוד כדי שנוכל להזדקן בכבוד". בכך הדגיש ח"כ 
"הם  זה:  בנושא  הביטוח  סוכני  חשיבות  את  כהן 
שלנו  הפנסיוני  החיסכון  על  שאחראים  הגורמים 

במיוחד בתקופה שנצא לפרישה".
עוד הוא ציין כי בעתיד הקרוב חברות הביטוח 
וסוכני הביטוח יכנסו יותר ויותר לעולם האשראי: 

שלנו  הכסף  כשמרבית  אנומליה,  יש  "כיום 
אנחנו  אשראי  אבל  הביטוח,  לחברות  הולך 
לכך  מביא  המצב  מהבנקים.  מקבלים 
ריבית  משלמים  כי  מפסידים  שהלקוחות 
גבוהה על אשראי בבנקים; אם היינו מקבלים 
אשראי מחברות הביטוח, שרואות אצלן את 
החסכונות שלנו, הן יוכלו להציע לנו ריבית 
ריבית  שבבנקים;  מזו  נמוכה  יותר  הרבה 
את  תשפר  שגם  נמוך,  יותר  הרבה  בסיכון 

התשואות חסרות הסיכון בתיק שלהן".

מנוע צמיחה נוסף
ח"כ כהן המליץ לסוכנים ולחברות הביטוח 

להיכנס יותר לתחום האשראי בעולם הנדל"ן, מה 
הביטוח  "חברות  הדיור:  מחירי  להורדת  שיסייע 
והאשראי  הנדל"ן,  לחברות  האשראי  את  יגדילו 
אין  הביטוח;  מסוכני  יותר  יגיע  לנדל"ן  הצרכני 
שימכור  ביטוח  מסוכן  בעיניי  קלאסי  יותר  דבר 
משכנתה, וזה גם מנוע צמיחה נוסף לסוכן", אמר.

עם  פעולה  שיתופי  כהן  ח"כ  סקר  דבריו  בסוף 
סוכני  לשכת  עם  "יחד  ובעתיד:  בעבר  הלשכה 
אני  לעצמאים.  הפנסיה  חוק  את  הובלנו  הביטוח 
רואה בחיוב לקדם חוקים בעתיד יחד עם הלשכה, 
בעקבות דברים שהעלה בפניי נשיא הלשכה, סו"ב 

שלמה אייזיק".

ועדת הפיננסים בלשכה תארגן הדרכות 
לאוריינות פיננסית בבתי הספר

יו"ר הוועדה סקר בכנס הפיננסים את פעילות הוועדה שהוא עומד בראשה, וסיפר על ההדרכות 
המקצועיות ועל שיתוף הידע הפיננסי עם הסוכנים ועם הציבור < רונית מורגנשטרן

ח"כ אלי כהן: "חברות הביטוח מנהלות חצי 
טריליון שקל יותר מהבנקים"

בכנס הפיננסים של הלשכה הדגיש שר הכלכלה והתעשייה לשעבר את חשיבות הסוכנים בעת 
שחברות הביטוח עושות את עיקר הרווח שלהן מניהול החסכונות הפנסיוניים < רונית מורגנשטרן

 סו"ב דידי פרידלנדר. "כנס פרונטלי ראשון מאז 2019" | צילומים גיא קרן

 ח"כ אלי כהן. "הלקוחות מפסידים כי משלמים ריבית גבוהה 
על אשראי בבנקים"



A WHOLE
NEW WORLD

חיכיתם כל כך הרבה זמן והנה זה קורה
כנס הסוכנים השנתי של פספורטכארד ודיוידשילד

כנס הסוכנים השנתי!

החל מה-7.7
שירות פספורטכארד בכל שדות התעופה בעולם!

פרטים נוספים בכנס
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במקום מ השנה  גם  מובילה  השקעות  ור 
הראשון בסקר שביעות הרצון של סוכני 
בית  הביטוח.  סוכני  בלשכת  הפיננסים 
מתוך   3.6 של  כולל  ממוצע  לציון  זכה  ההשקעות 
ובמקום   3.3 ציון  עם  השני  במקום  ביטוח  כלל   ;5
גם  אחרונה  שדורגה  שחם,  אלטשולר  האחרון 
במקום  במקום  דורג   BE THE BANK אשתקד. 

הראשון בשוק המוצרים האלטרנטיביים.
ותוצאותיו  שריד  מכון  ידי  על  שהתבצע  בסקר, 
גוטמן,  ארז  ע"ש  הפיננסים  בכנס  היום  התפרסמו 
חברי   492 השתתפו   - פיננסי"  כמגדלור  "הסוכן 
 68 ישנם  בסקר  המשתתפים  בין  לשכה.  וחברות 

שלא עוסקים בתחום הפיננסים.
עוסקים  מהמשיבים  ש־97%  עולה  מהסקר 
פוליסות  בשיווק   92% והשתלמות;  גמל  בשיווק 
חיסכון; 89% בשיווק קופות גמל להשקעה. בתחום 
העוסקים  שיעור  עלה  האלטרנטיביות  ההשקעות 

ל־28% לעומת 25% אשתקד.

מדיניות דמי הניהול
על  לראשונה  הפיננסים  סוכני  נשאלו  השנה 
מדיניות דמי הניהול של היצרנים, והסיוע שלהם 
לקבלת עסקים חדשים. לאחרונה הגיעו תלונות 
של סוכנים שטוענים כי חלק מהחברות מנהלות 
מדיניות דמי ניהול שפוגעת בהכנסות הסוכנים.

דמי  בנושא  המדיניות  מידה  "באיזו  בשאלה 
)או לשמר  הניהול מפריעה לך להביא עסק חדש 
למקום  מבטחים  מנורה  הגיעה  קיים(?",  עסק 
שאומר  מה  הגדולות,  החברות  מבין  הראשון 
בסוגיה  ביותר  כגרועה  נתפסת  שלה  שהמדיניות 
זו. אלטשולר שחם במקום השני, הפניקס במקום 
אנליסט במקם   – האחרון. מבין החברות הקטנות 

ראשון, מיטב דש באחרון.
הניהול  דמי  מדיניות  מידה  "באיזו  השאלה  על 
מהווה תחרות בלתי הוגנת בינך לבין החברה?", גם 
מגדל בשני  מנורה מבטחים במקום הראשון,  כאן 

ומור השקעות במקום האחרון. 
להביא  האחרות  מכל  יותר  שמסייעות  החברות 
ומגדל,  ביטוח  כלל  היא  לסוכנים  חדשים  עסקים 
שחם  אלטשולר  הראשון.  המקום  את  שחולקות 

במקום האחרון.
עוד שאלה בנושא שביעות הרצון מההתנהלות 
התגמול.  שקיפות  היא  הסוכנים  מול  החברות 
בנושא זה מור השקעות נמצאת במקום הראשון, 
במקום  שחם  ואלטשולר  בשני  ביטוח  כלל 

האחרון.
הראשון  במקום  גם  נמצאת  השקעות  מור 

בנושא  לפניות  המענה  מיעילות  רצון  בשביעות 
תפעולי מול רפרנט השירות, מגדל במקום השני 

ואלטשולר שחם באחרון.
הפיננסיים  ועדת  יו"ר  פרידלנדר,  דידי  סו"ב 
תוצאות  את  שהציג  הביטוח  סוכני  בלשכת 
החברות  שלוש  על  מסתכלים  "אם  אמר:  הכנס 
האחרונות,  השנים  בשלוש  התשואות  מובילות 
אלו הן בדיוק החברות שהגיעו לשלושת המקומות 
הסוכנים.  של  הרצון  שביעות  בסקר  הראשונים 
לכך,  זקוק  שהיה  למי  נוספת,  בהוכחה  מדובר 

שהאמון של הציבור הרחב נמצא בצדק עם סוכני 
הביטוח שלו, ששומרים על האינטרס של הלקוח 
ומהווים המגדלור הפיננסי שלו. אני שמח לראות 
יותר  חלק  לוקחת  הביטוח  סוכני  קהילת  את 
יכולה  היא  בו  הפיננסי,  בתחום  משמעותי  ויותר 
להשפיע על עתידם ורווחתם של לקוחותיה. אני 
ראשונות  שהגיעו  ההחברות  את  לברך  רוצה  גם 
בסקר ולעודד את אלו שסיימו אחרונות להמשיך 
בהליך השיפור שאני מאמין שהן נוקטות בו, למען 

רווחתו הפיננסית של כלל הציבור בישראל"

 מי עלתה ומי ירדה: סקר שביעות רצון 
סוכני הפיננסים 2022

 גם השנה מור השקעות במקום הראשון; אלטשולר שחם דורגה במקום האחרון ⋅ סוכנים העובדים 
עם מנורה מבטחים מתלוננים על כך שמדיניות דמי הניהול שלה פוגעת בהם < רונית מורגנשטרן

מקור: מכון שריד ולשכת סוכני הביטוח



ו מ ש ר י ה  . ו מ ש ר ת ה  . ו ס נ כ י ה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך לצמוח  

יום ג' | 21.6.22 
אקספו, ביתן 10, תל אביב

ועידת הסוכנים והיועצים ה-14

 סדנאות והרצאות בכל התחומים 

מחיר 
 מיוחד 

לבעלי רישיון
 50 שקלים 
 לפני מע"מ 
)כולל חניה(

בריאות

פיתוח עסקי

פנסיוני

אלמנטרי

פיננסי ואלטרנטיבי

https://bit.ly/3xu82XR
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יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל
הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.

הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 
נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

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

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

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

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

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

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

עקבות התופעה המתגברת של העברת ב
לקוחות מסוכני הביטוח שלהם לסוכנים 
אחרים, וזאת באמצעות ייפוי כוח חתום 
הלשכה,  נשיא  פנה  הלקוח,  ידי  על  דיגיטלית 
שלמה אייזיק, אל מנכ"לי חברות הביטוח  סו"ב 

לטפל בהקדם בתופעה הפוגעת בסוכנים.
נשיא  כותב  הביטוח  חברות  למנכ"לי  במכתב 
הלשכה כי מבירור שערך, נעשה לא אחת ניצול 
של טופס ייפוי הכוח למטרה שלא לשמה הותקן, 
הכוח  ייפוי  בהירות  חוסר  של  בניצול  "ואף, 
מבוטח  לומר:  רוצה  המבוטח.  אצל  בו  והשימוש 
לא  עצמו,  מוצא  הכוח,  ייפוי  על  חתם  אשר 
המהלך  משמעות  אודות  בדיעבד  מעודכן  פעם, 
והשלכתו על המשך עירוב סוכן הביטוח האישי 
הביטוח  סוכן  נישול  דהיינו,  בענייניו.  שלו 
מהמשך הטיפול השוטף במבוטח – כאשר זו כלל 

וכלל לא הייתה כוונתו". 

פגיעה במבוטח ובסוכן
"זאת ועוד", כותב סו"ב אייזיק בפנייתו, "מעבר 
לפקח  ויכולתו  ברצונו  במבוטח,  החמורה  לפגיעה 
בסוכן  קשה  פגיעה  ישנה  בשמו,  הנעשה  על 
כנגזרת מפעולת ההחתמה  וזאת,  הביטוח המקורי; 
ייפוי כוח שלא באופן מודע, בין  של המבוטח על 
נוכח לגלות  )א( סוכן הביטוח המקורי  היתר בכך: 
פנסיוני  לסוכן  הועבר  במבוטח  שהטיפול  בדיעבד 
אחר או יועץ פנסיוני, מבלי שיש בידו האפשרות 
לוודא מול המבוטח, מבעוד מועד, שאכן זו הייתה 
כוונתו האמיתית של  )ב( כאשר מתבררת  כוונתו; 
הכוח  ייפוי  ממתן  בו  לחזור  מבקש  והוא  המבוטח 
שהסוכן  כך  מודע;  לא  באופן  מלכתחילה  )שניתן 
של  הגדרתו  משתנה  בו(,  לטפל  ימשיך  המקורי 

הסוכן המקורי וכבר אינו מוגדר 'הסוכן המקורי' – 
זהו אבסורד מוחלט".

סו"ב אייזיק מציין כי הוא מאמין שאין בכוונת 
הביטוח,  סוכני  בציבור  לפגוע  הביטוח  חברות 
הביטוח  חברות  מראשי  מבקש  הוא  ומשכך, 

לטיפול באופן מיידי בסוגיה.
את  להנחות  מהמנכ"לים  מבקש  הלשכה  נשיא 
כך  בחברתם,  הרלוונטיים  התחומים/האגפים  ראשי 
שכל בקשה ליישום מסמך ייפוי כוח תובא לידיעת 
כן,  כמו  הפעולה;  ביצוע  בטרם  עוד  המקורי  הסוכן 
לטיפולו,  הפוליסה  את  ישיב  המקורי  ככל שהסוכן 
בהתאם להודעה מפורשת של המבוטח, וזאת בתוך 
14 ימי עבודה מיום בה נתקבלה ההודעה המקדימה - 
ימשיך המבוטח להיות מטופל על ידי הסוכן המקורי 
ומלוא זכויותיו של הסוכן המקורי תישמרנה, לרבות 

בכל הנוגע לתגמול הסוכן המקורי.

 נשיא הלשכה למנכ"לי החברות: ידעו את 
הסוכן המקורי על כל ייפוי כוח

"יש לא אחת ניצול של חוסר בהירות אצל המבוטח שמביא לנישול סוכן 
הביטוח שלו, כשלא זו הייתה כוונתו" < רונית מורגנשטרן

https://bit.ly/3xr0VPP


| 16 ביוני 102022  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  מאמר מקצועי | 

לם
צו

המ
ת 

בו
די

בא
ם: 

לו
צי

עוד כשבועיים )2.7.2022( יכנס לתוקפו ב
החוזר  תיקון".   - לביטוח  "צירוף  חוזר 
שוק  רשות  מדיניות  מהמשך  חלק  הינו 
ההון, ביטוח וחיסכון להגברת שקיפות ומקצועיות 
לאוכלוסיית  ובהתייחס  לביטוח,  הצירוף  בהליך 
לביטוח  מועמדים  )כלומר,  הוותיקים  האזרחים 
שמלאו להם 67 שנים(, להבטיח כי הליך הצירוף 
הייחודיים.  למאפייניהם  יותאם  לביטוח  שלהם 
בהתאם לחוזר נקבעו הוראות המחייבות כי הצירוף 
לביטוח של אזרחים ותיקים יבוצע אך ורק על ידי 
מי  כלומר,  זו.  באוכלוסייה  לטיפול  שהוכשר  מי 
מיום  החל   – לעניין  ייעודית  הכשרה  עבר  שלא 
2.7.2022 לא יהיה רשאי לעסוק בהליך צירוף של 

אזרחים ותיקים.
מועמדים  של  הצירוף  הליך  שונה  במה 
הוותיקים? האזרחים  מאוכלוסיית   לביטוח 

במסגרת החוזר, כפי שגם היה קיים קודם לתיקון, 
לביטוח  למועמד  יזום  שיווק  בין  הבחנה  קיימת 
הוא למעשה  יזום  יזום. שיווק  לבין שיווק שאינו 
בקשתו,  לפי  שלא  לביטוח  למועמד  פנייה  כל 
ביטוח  מכירת  לצורך  אחרת,  פעולה  אגב  לרבות 
שירות  כתב  או  הרחבה  כיסוי,  הוספת  לצורך  או 

לביטוח קיים )ולמעט לצורך חידוש ביטוח(.
בכל  כה,  עד  שהכרנו  החוזר  מהוראות  בשונה 
הצירוף  הליך  ותיק,  לאזרח  יזום  לשיווק  הנוגע 
יבוצע בשני שלבים על מנת להבטיח כי הצירוף 
יתבצע  זו  אוכלוסייה  על  מי שנמנה  לביטוח של 
לאחר בחינה מושכלת של הצורך במוצר הביטוחי 

והבנת פרטיו על ידי האזרח הוותיק. 
הכשרה  שעבר  הרישיון  בעל  על   – א'  בשלב 
מתאימה )או נציג מטעמו שעבר הכשרה מתאימה( 
להציג את עיקרי הכיסוי לאזרח הוותיק. ככל וזה 
למסור  הרישיון  בעל  נדרש  התעניינות,  הביע 
)בהתאם  הכיסוי  עיקרי  של  כתובה  תמצית  לו 
תוך  ברורה,  בשפה  החוזר(  בהוראות  למפורט 
פישוט מושגים ביטוחיים. יש לשים לב כי פירוט 
אחד.  עמוד  על  תעלה  לא  הכתובה  התמצית 
התמצית תשלח לאזרח הוותיק בהתאם לבחירתו, 
בסיום  הדואר.  באמצעות  או  דיגיטלי  באמצעי 
שלב א', על בעל הרישיון לתאם מועד לשיחה או 
פגישה נוספת לאחר 2 ימים לפחות ממועד מסירת 
עם  להתייעץ  הוותיק  לאזרח  להציע  ואף  ההצעה 
וזאת  ההצעה  אודות  אחר  אדם  או  משפחה  קרוב 
הצורך  הוותיק  לאזרח  יש  שאכן  לוודא  מנת  על 
בגין  יכולתו לשלם  אחר  ולעמוד  המוצע  בביטוח 

המוצע עבורו. 

לאזרח  בשנית  יפנה  הרישיון  בעל   – ב'  בשלב 
הוותיק במועד שתואם על ידם )כאמור, לאחר פרק 
זמן של לפחות 2 ימים( וזאת לצורך המשך וסיום 
הליך השיווק, ככל שהאזרח הוותיק מעוניין בכך.

ההכשרה המתחייבת
שתימשך  ראשונית  הדרכה  תכלול  זו  הכשרה 
ריענון  הדרכות  ובהמשך  לפחות  שעות  שלוש 
המרכזיים  הנושאים  לפחות.  לשנה  אחת 
יעסקו  זו  הכשרה  במסגרת  ביטוי  לידי  שיבואו 
בהיבט  הוותיקים  האזרחים  אוכלוסיית  במאפייני 
והפיזיולוגי,  הסוציאלי  הקוגניטיבי,  הפסיכולוגי, 
כלים  שואה,  ניצולי  של  ייחודיים  מאפיינים 
הדיבור,  קצב  כגון:  ותיקים,  אזרחים  עם  לשיח 
מגבלות טכנולוגיות, שפה, שיקוף שיחה. בנוסף, 
על ההכשרה ליתן דגש באשר לכלים ל"הקשבה 
הנדרשת  הרגישות  ולפיתוח  לאמפתיה  פעילה", 
בעבודה  ייחודיות  לסוגיות  וכלל,  זו,  לאוכלוסיה 

עם קשישים במצבי תפקוד שונים.
ריענון  הדרכת  לקיים  נדרש  רישיון  בעל 
ושימור ידע אחת לשנה לפחות ולפעול על מנת 
לקיים דיאלוג מקצועי לפתרון בעיות שנתקלים 
הוא נתקל במהלך פעילותו מול אוכלוסיית  בה 

האזרחים הוותיקים.

ימי עיון מרוכזים
תוכנית  לגיבוש  נערכה  הביטוח  סוכני  לשכת 
הכשרה לחברי הלשכה לצורך יישום אחר הוראות 
החוזר ובמהלך חודש יוני יערכו ימי עיון מרוכזים 
ובנוסף,  הנדרשת,  ההכשרה  את  לבצע  שמטרתם 
פרקטיים  מקצועיים  הדרכה  כלי  לסוכן  להעניק 
כי  לב  ובשים  הצירוף  חוזר  בהוראות  הקשורים 
עוד במסגרת הוראות החוזר נקבעו כללים נוספים 
שאינם  לביטוח  הצירוף  הליך  את  המאסדרים 
קשורים בהכרח לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. 
במטרה  נבוכים"  "מורה  אציג  העיון  בימי  עוד 
העוסקות  וסוגיות  לשאלות  מענה  וליתן  לסייע 

בחוזר הצירוף לביטוח.
העיון  מימי  לאחד  ולהירשם  להקדים  מומלץ 
בידכם  ושתהיה  מקומכם  את  להבטיח  מנת  על 
הרישיון  לבעל  המאפשרת  המתאימה  ההכשרה 
לעסוק בהליך צירוף של אזרחים ותיקים כמו גם 
לקבל כלי עבודה יישומיים להבנת הוראות חוזר 

צירוף לביטוח.

הכותב הינו יועץ מקצועי ללשכה

 חובת הכשרת הסוכנים לשם צירוף מועמדים 
לביטוח מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים

 סוכנות וסוכנים המעוניינים להמשיך ולשווק מוצרי ביטוח למועמדים לביטוח שגילם 
מעל 67, יצטרכו לעמוד בקרוב בהוראות רגולטוריות חדשות < עו"ד יניב מאיר

shutterstock :החוזר נועד להבטיח כי הליך הצירוף של האזרחים הוותיקים לביטוח יותאם למאפייניהם הייחודיים | צילום
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מרכזי ה מאוד  צומת  הוא  שכירות  סכם 
בחיי העסק; הגדרת סעיפי ביטוח בהסכם, 
שקובעים מראש אילו ביטוחים מתחייב/

נדרש כל צד לערוך, יוצרת ודאות מסוימת לגבי 
היקף הסיכון אליו חשוף כל אחד מהצדדים.

ביטוחי חבויות
ביטוחי החבויות מכסים את אחריותו החוקית של 
המבוטח. לעיתים, הביטוח יכסה אחריות שהוטלה 
)כדוגמת  ספציפית  חקיקה  פי  על  המבוטח  על 
ביטוח חבות מעבידים( ובביטוחים אחרים, הביטוח 
פי הדין  יכסה אחריות שהוטלה על המבוטח על 

הישראלי.
אדם או חברה, עשויים לשאת בסוגים שונים של 
חבויות: חבות מוחלטת, חבות על פי דין, הגבלת 

חבות;, פטור.
חשוב לזכור: חבות מוחלטת אינה ברת ביטוח. 
לפיו  סטנדרטי,  חריג  כוללים  החבויות  ביטוחי 
אחריות  או  התחייבות  מכסה  אינה  הפוליסה 
שהמבוטח נטל על עצמו על פי הסכם, אלא אם 
על  מוטלות  היו  חבות  או  התחייבות  אותה  כן 
המבוטח גם בהעדר ההסכם. דוגמה לסעיף שמטיל 
דין:  פי  על  לאחריות  מעבר  אחריות  השוכר  על 
הפסד,  אובדן,  לכל  בלעדי  אחראי  יהיה  "השוכר 
פגיעה או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או 
שייגרמו  למשכיר,  מוגבל  לא  אך  לרבות  גוף, 
במישרין או בעקיפין מפעילותו ו/או החזקתו של 
ו/ זה  בכל הקשור להסכם  ו/או  במושכר  השוכר 

מי  ו/או  השוכר  של  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  או 

את  לחשוף  עלולים  זה,  מסוג  סעיפים  מטעמו". 
המבוטח לנסיבות בהן הוא נוטל על עצמו אחריות 

שאינה ברת ביטוח.

ביטוח הדדי 
סעיפי ביטוח הדדיים בהסכם שכירות משקפים 
פי  על  באחריות  נושא  צד  כל  לפיה  מדיניות 

לנהל  צד  לכל  מאפשרת  הסיכונים  חלוקת  דין. 
מיטבית  בצורה  חשוף  הוא  אליהם  הסיכונים  את 

ולקיים מערך ביטוחים שתואם לחבות החוקית.
והן  המשכיר  הן  הדדי,  ביטוח  מנגנון  פי  על   •
ואובדן  רכוש  ביטוחי  לערוך  מתחייבים  השוכר 
תוצאתי, כל אחד לעניין רכושו והאובדן התוצאתי 

יכללו  מהצדדים  אחד  כל  ביטוחי  לו.  הרלוונטי 
סעיף ויתור על זכות התחלוף לטובת הצד השני. 
כוללים  השוכרים  כל  שביטוחי  לוודא  רצוי   •
השוכרים  יתר  לטובת  התחלוף  זכות  על  ויתור 

)במקרה זה, בכפוף להדדיות מלאה(.
ביטוח  לערוך  יתחייב  מהצדדים  אחד  כל   •
אחריות כלפי צד שלישי, בגין אחריותו של כל 
שיפוי  הרחבת  יכללו  הביטוחים  מהצדדים.  אחד 

בנוסח המקובל וסעיף אחריות צולבת.
• כל אחד מהצדדים יתחייב לערוך ביטוח חבות 
על  וויתור  שיפוי  הרחבת  כולל  אשר  מעבידים, 

זכות התחלוף.

ביטוח עבודות קבלניות
דרישה  כוללים  השכירות  מהסכמי  גדול  חלק 
לעריכת ביטוח עבודות קבלניות, לעניין עבודות 
התאמה ושיפוצים. רצוי לקבוע מראש, כי דרישה 
סכום  על  עולה  ששווין  עבודות  לגבי  תחול  זו 
ועבודות ששווין  250 אלף שקל(  )למשל,  מסוים 
נמוך יותר, תיכללנה במסגרת ביטוחי הקבע של 

השוכר.

סעיף פטור 
סעיפי  לכלול  מראש  נוהגים  מהיועצים  חלק 
גם  זאת  ומחילים  מסוים  באופן  הדדיים  ביטוח 
לעניין סעיף הפטור. יש לוודא כי ההסכם כולל 
יכלול  המשכיר  לעיתים,  הדדיים.  פטור  סעיפי 

סעיף לפיו השוכר פטור מאחריות לגבי נזקים 
על  גם  חלים  שלא  )לוודא  המשכיר  לרכוש 

סעיפי הביטוח בהסכמי שכירות בעסקים 
 סו"ב גדעון בסטיאנס, חבר הוועדה לביטוח כללי, מסביר איך הגדרה מראש של סעיפי 

ביטוח בהסכם שכירות יצרו ודאות לגבי היקף הסיכון אליו חשוף כל אחד מהצדדים

shutterstock :חלוקת הסיכונים מאפשרת לכל צד לנהל את הסיכונים אליהם הוא חשוף בצורה מיטבית | צילום

רצוי להנחות את המבוטח להעביר את סעיפי הביטוח ונוסח 
אישורי הביטוח לפני חתימת ההסכם על מנת שניתן יהיה 

להעבירם לחתימת המבטח לצרכי משא ומתן
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נזק לגוף ו/או נזק לרכוש של צדדים שלישיים(, 
אולם הפטור לא יחול על ההשתתפות העצמית. 
זאת, בניגוד לסעיף הפטור לטובת המשכיר, אשר 
חל מראש גם על סכומי ההשתתפויות העצמיות. 
גם במקרה בו מסכימים על העדר ההדדיות, חשוב 
יישא  בו  העצמית  ההשתתפות  סכום  כי  לוודא 
המשכיר,  ביטוחי  הפעלת  של  במקרה  השוכר, 

יהיה מוגבל לסכום ידוע מראש.

ביטוח אובדן רווחים
יועץ  מעורב  בהם  השכירות  הסכמי  במרבית 
לערוך  שלא  לשוכר  מראש  אפשרות  נכללת 
ביטוח אובדן תוצאתי/אובדן רווחים, בכפוף לכך 
שסעיף הפטור יחול כאילו נערך הביטוח במלואו. 
המשמעות היא, שאישור הביטוח שמצורף להסכם 
כולל את הסעיף שמתייחס לביטוח אובדן תוצאתי, 

אולם המבטח רשאי למחוק אותו בכתב יד.
• חשוב לוודא שהסעיף בדבר ביטוח אחריות צד 
החוקית  לאחריותו  מתייחס  המשכיר  שלישי של 
של המשכיר )וחברת הניהול, ככל שקיימת( ללא 

הגבלה לתחום מסוים. 
• רצוי להנחות את המבוטח להעביר את סעיפי 
חתימת  לפני  הביטוח  אישורי  ונוסח  הביטוח 

ההסכם, על מנת שניתן יהיה להעביר את אישורי 
ומתן.  משא  לצרכי  המבטח  לחתימת  הביטוח 
מחויב  למעשה  השוכר  ההסכם,  חתימת  לאחר 
לנוסח  זהה  בנוסח  ביטוח  אישור  להעביר  חוזית 

שנכלל כנספח להסכם.
צד  כלפי  אחריות  בביטוח  השיפוי  הרחבת   •
ידרוש  המשכיר  לעיתים   – השוכר  של  שלישי 

אחריותו  לעניין  גם  תחול  השיפוי  שהרחבת 
כבעלי ומשכירי הנכס. מומלץ לא לאשר.

• חשוב לוודא שהסעיפים שמתייחסים לביטוחי 
המשכיר, כוללים גם ביטוחי חבויות )צד שלישי 
מתאימות.  שיפוי  והרחבות  מעבידים(  וחבות 
שגם  לוודא  יש  ניהול,  חברת  שקיימת  במקרה 
חברת הניהול מבוטחת באופן הולם, בין באמצעות 

ביטוחי המשכיר ובין באופן עצמאי.

על  ויתור  של  קיומו  לגבי  ודאות  אין  כאשר   •
זכות התחלוף לטובת השוכר וסעיף פטור לטובתו 
או שהמשכיר מתנגד לכך, מומלץ לשקול עריכת 

ביטוח מבנה על ידי השוכר.
לערוך  מהשוכר  דורש  המשכיר  בו  במקרה   •
ביטוח רכוש למבנה, יש לוודא כי מצוין בהסכם 
שהביטוח נערך על בסיס ערך כינון, בסכום כפי 

המלאה.  אחריותו  ועל  המשכיר  ידי  על  שנקבע 
כל טענה  מנוע מלהעלות  יהיה  בנוסף, המשכיר 
בדבר תנאי הביטוח ו/או היקפו ו/או ביטוח חסר 

ו/או הפרת תנאי הפוליסה.

"אנגל  הביטוח  סוכנויות  מבעלי  הינו  הכותב 
ו"פארן אנגל", חבר  זאב", "שוורץ מור אנגל" 

הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח

יש לוודא כי ההסכם כולל סעיפי פטור הדדיים. לעיתים, המשכיר 
יכלול סעיף לפיו השוכר פטור מאחריות לגבי נזקים לרכוש 

המשכיר, אולם הפטור לא יחול על ההשתתפות העצמית
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יוזמת סגנית נשיא הלשכה, ב
סו"ב רים שוקחה, התקיימו 
בשבוע האחרון שתי פגישות 
והמשנים  ביטוח  חברות  מנכ"לי  עם 
הפסקות  מכתבי  בחינת  לשם  להם, 
מהחברה  ביטוח  שסוכני  העבודה 

הערבית מקבלים מהחברות.
בכלל  התקיימה  הראשונה  הפגישה 
נווה,  יורם  ביטוח, עם מנכ"ל החברה 

ועם שלומי תמן משנה למנכ"ל; הפגישה השנייה 
רייך  שרון  המנכ"ל  ביטוח עם  באיילון  התקיימה 

ומנהל חטיבת המכירות דורון שבתאי.
מטעם הלשכה נכחו הנשיא סו"ב שלמה אייזיק, 
יו"ר  שדה  שי  סו"ב  שוקחה,  רים  סו"ב  סגניתו 
יו"ר  עאדל מחאגנה  סו"ב  הוועדה לביטוח כללי, 
בלשכה  הערבית  החברה  לסוכני  ההיגוי  ועדת 

וסו"ב עלי טריף חבר הוועדה.
בפני  אייזיק  הלשכה  נשיא  הדגיש  בפגישות 
שחברות  עד  ידיים  ירים  לא  כי  החברות  ראשי 
הסוכנים  מול  מלאה  בשקיפות  ינהגו  הביטוח 

ובהצגת התוצאות העסקיות וליווי הסוכן לשיפור 
תוצאותיו.

סגנית הנשיא הציגה כמה דוגמאות לאי שיתוף 
והנחתת  שלהם  העסקיות  בתוצאות  סוכנים 
הטלת  גם  כמו  פתאומי,  באופן  עבודה  הפסקות 
היא  הסוכן.  של  השוטפת  בעבודה  רבים  קשיים 
כל  בין  הפעולה  שיתוף  חשיבות  את  הדגישה 
לסוכני  מגוון  תיק  תמהיל  על  דגש  עם  הצדדים 

הביטוח בחברה הערבית.
הביטוח  וסוכן  מחאגנה  עאדל  ההיגוי  ועדת  יו"ר 
הקורבן,  הוא  הביטוח  שסוכן  הסבירו  טריף  עלי 

כאשר  קשה,  בצורה  נפגעת  פרנסתו 
נובעת  לגוף  ונזקים  לתביעות  הסיבה 
ארוכות.  ונסיעות  לקויה  מתשתית 
הביטוח  חברות  שעל  הוסיף  מחאגנה 
לדאוג לבניית פטנט לאיתור לקוחות 
לא  וחסימתם,  בחובה  תביעות  עתירי 

אמורים לחסום את הסוכן. 
עתירי  ללקוחות  יאפשרו  אם 
תביעות להיות מבוטחים דרך סוכנים 
נוספים, הנענש היחידי לצערי יהיה סוכן הביטוח 
שעבודתו הופסקה. הסיסמה שלנו: חסימת הלקוח 

עתיר התביעות ולא הסוכן.
מנכ"לי החברות הביעו את הסכמתם והתחייבותם 
יוציאו  ושלא  אמת,  בתוצאות  הסוכנים  לשיתוף 
מכתבים במעמד צד אחד בלבד. זאת בנוסף לניהול 

שיחות עם הסוכנים בעניין.
מקרוב  תעקוב  "הלשכה  כי  מסרה  שוקחה  סו"ב 
עם  נוספות  פגישות  בקיום  ותמשיך  הנושא  אחר 
קשובה  ותהיה  אחר,  רלוונטי  גורם  וכל  החברות 

לסוכנים כתמיד".

 כלל ואיילון יפסיקו לשלול אוטומטית 
מכירת פוליסות חובה מסוכני החברה הערבית

 החברות הסכימו לבקשת נשיא הלשכה לנהוג בשקיפות מול הסוכנים וללוות אותם לטובת שיפור 
תוצאותיהם ⋅ סו"ב רים שוקחה: "הלשכה תמשיך בקיום פגישות עם חברות נוספות" < רונית מורגנשטרן

רים שוקחה, שלמה אייזיק, עלי טריף ועאדל מחאגנה

חדשות הלשכה | 
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הוגשה ב בנצרת  השלום  משפט  בית  פני 
תביעה על ידי חברת ביטוח כנגד מבוטח, 
אשר נטען כי קיבל תגמולי ביטוח משתי 
ביטוחי.  מקרה  אותו  בגין  שונות,  ביטוח  חברות 
]תא"מ )שלום נצ'( 42857-07-20[. פסק הדין שניתן 

מספק מענה וכיווני פעולה בנושא חשוב זה.
או   01.03.2015 ביום  הביטוח,  חברת  לטענת 
בסמוך לכך, דיווח המבוטח לתובעת כי התרחשה 
נגרמו  מהשריפה,  כתוצאה  ביתו.  במטבח  שריפה 
לנתבע נזקים בביתו. בהתאם לדיווחו של הנתבע, 
הכירה התובעת במקרה הביטוח ושילמה תגמולי 

ביטוח על סך 12,500 שקל.

הונאה או דיווח כזב
חודשים  מספר  כי  לה  נודע  התובעת,  לטענת 
דיווח  הביטוח,  תגמולי  את  הנתבע  שקיבל  לאחר 
המקרה  תיאור  את  נוספת  ביטוח  לחברת  הנתבע 
הנוספת  המבטחת  שילמה  מכך  וכתוצאה  הביטוחי 
כי  לנתבע את אותו הסכום. עוד טוענת התובעת, 
לאחרונה במסגרת חקירה מקיפה שנערכה, קיבלה 
להונאה  כבד  חשד  עולה  מהם  אשר  ראיות  לידיה 
או לדיווח כזב על ידי הנתבע ביחס לגרסתו בדבר 
ובניסיון  מרמה  בכוונת  התאונה,  אירוע  נסיבות 
לקבל תגמולי ביטוח שלא כדין תוך עשיית עושר 

שלא במשפט. 
זה,  הליך  במסגרת  מיוצג  היה  לא  אשר  הנתבע, 
לרכוש  נהג  שנים   15 מזה  כי  ההגנה  בכתב  טען 
ביטוח.  חברות  בשתי  הגולן  ברמת  לדירתו  ביטוח 
לטענתו, כל פוליסת ביטוח באחת מחברות הביטוח 
חברת  כל  וכי  הדירה  מערך  למחצית  שווה  הייתה 
בחברה  מבוטחת  מהדירה  מחצית  כי  ידעה  ביטוח 
אחרת. עוד טען הנתבע, כי לאחר אירוע השריפה 
במטבח ביתו דיווח על המקרה לשתי חברות הביטוח 
וכאשר נתבקש בהמשך להגיש הצעת מחיר מקבלן 
הנזקים  כל  שנגרמו,  נזקים  אותם  בדבר  רשום 
שנגרמו הסתכמו בסך של 35 אלף שקל )יותר מסך 

התגמולים שקיבל(. 

הפחתת סכומי הביטוח
המחיר,  הצעת  לאחר  כי  הנתבע  טען  לבסוף, 
הגיע לביתו שמאי מטעם התובעת ולאחר בדיקה 
ציין כי אינו יכול לשלם את הסך הנקוב בהצעת 
המחיר וניתן לשלם לו סך של 12,500 שקל בלבד 
ואף ציין כי ממילא יתבע חברת ביטוח נוספת. כך, 
הוא טוען כי פעל בניקיון כפיים והפיצוי שקיבל 
בהצעת  הנזק  על  עולה  אינו  יחד  החברות  משתי 

המחיר שהוגשה מטעמו. 
בראיות,  ועיון  הצדדים  טענות  שמיעת  לאחר 
קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל ברובה, 

אולם לא במלואה. 
התשמ"א-1981  הביטוח,  חוזה  לחוק   59 סעיף 
ביטוח.  כפל  לעניין  הדיונית  המסגרת  את  מגדיר 
תת סעיף )א( מטיל על המבוטח את החובה להודיע 
על הכפל הביטוחי לשתי חברות הביטוח. תת סעיף 
)ב( קובע כי: "בוטח נכס ביטוח כפל ועלה סך כל 
הנכס,  שווי  על  סביר  בלתי  באופן  הביטוח  סכומי 
עת  בכל  מהמבטחים,  אחד  וכל  המבוטח  רשאים 
הביטוח  סכומי  הפחתת  לדרוש  הביטוח,  בתקופת 
עד לשווי הנכס בשעת הדרישה; נדרשה הפחתה זו, 
יפחתו סכומי הביטוח לפי היחס שביניהם, ובמקביל 

יפחתו גם דמי הביטוח מיום הדרישה". 

נטל ההוכחה
החוק מטיל חובה על המבוטח ליידע את חברות 
הביטוח אודות כפל הביטוח. במקרה דנן, הנתבע 
כפל  אודות  הביטוח  חברות  את  יידע  כי  טען 
הביטוח וכך גם בדיון בבית המשפט הוא טען כי 
ניתנה לו הנחה אצל התובעת מאחר ויש לו ביטוח 
נוסף. אולם, העולה מפסק הדין כי הנתבע לא עמד 
בנטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח את טענותיו. 
שהתובעת  עולה  הפוליסות,  בשתי  מעיון  בנוסף, 
ביטחה את המבנה בלבד בעוד שהפוליסה השנייה 

ביטחה את המבנה ואת תכולתו. 
כמפורט לעיל, סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח קובע 
מתי חל מקרה של כפל ביטוח וקובע כי במצב דברים 
זה, במסגרת היחסים של המבטחים, יישאו המבטחים 
בנטל החיוב לפי היחס שבין סכומי הביטוח. אולם, 
לא הובא כל מסמך מחברת הביטוח השנייה כי היא 
אכן שילמה תגמולי ביטוח, אך קיימת הודעת בעל 
דין שלפיה היא אכן שילמה לו. לכן, בנסיבות אלה 
נפסק כי חלקה של כל חברת ביטוח יהיה מחצית מן 

הנזק שנגרם למבנה במסגרת השריפה. 

חוו"ד נגדית
שמאית  דעת  חוות  צורפה  שלא  העובדה  לאור 
למבנה  שנגרם  הנזק  התובעת,  של  לזאת  נגדית 
הוערך בהתאם להערכתה על סך 12,500 שקל. לכן, 
ישלם  הנתבע  כי  ולפסוק  התביעה  את  לקבל  יש 
טרחה  שכר  בצירוף  שקל   6,250 של  סך  לתובעת 
והוצאות משפט מתוך ה־7,500 שקל שאותם תבעה 

התובעת. 
תמצית החלטת בית משפט השלום: דין התביעה 
ולכן  ביטוח  מכפל  נהנה  הנתבע  ברובה;  להתקבל 
עליו היה להחזיר לתובעת מחצית מן הסכום שאותו 
קיבל ממנה. כל חברת ביטוח תשלם מחצית מן הנזק 

שנגרם. 
השרון  המרכז,  מחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 

וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

 כפל ביטוחים: האם ניתן לזכות 
פעמיים בתגמולי הביטוח? 

 סוכני ביטוח עשויים להיתקל במקרים בהם לקוחותיהם תובעים שתי חברות ביטוח שונות בגין 
 אותו מקרה ביטוחי. לעתים קרובות, חברות הביטוח מזהות את כפל הביטוח ובתגובה לכך מנסות 
להשיב את התגמולים שהן שילמו. בית המשפט קבע לאחרונה מה הדין במקרה כזה < עו"ד ג'ון גבע

הנתבע נהנה מכפל ביטוח על הדירה ולכן עליו להחזיר לתובעת מחצית מן הסכום 
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משתגע י הסלולרי  ערב,  השבוע,  שני  ום 
דקות   8 בשווקים";  וסוער  אדום  "יום   -
 ,5% כמעט  איבד  "הנאסדק   - כך  אחר 
ה־S&P500 נכנס לשוק דובי"; 13 דקות אחר כך 

- "מדד S&P ירד בכמעט 4%". 
וכך המשיך לו הערב; בכל מספר דקות קופצת 
את  מגדילה  לחץ,  עוד  שמייצרת  נוספת,  הודעה 
הפחד ונותנת תחושה שסוף העולם מתקרב וכולנו 

הולכים להעלם, או לפחות הכסף שלנו. 
אם הייתי נכנסת לשוק ההון רק בשנה האחרונה, 
ולראשונה בחיי,  סביר שהייתי פודה כל מה שיש 
לי, עומדת בתור בבנק, מושכת את כל המזומנים, 
לברוח  להזדמנות  ומחכה  למזוודות  מכניסה 

לאנשהו, או יורדת למקלט.

לשוק חוקים משלו
הבעיה היא שאין באמת לאן לברוח. בכל העולם 
הבורסות יורדות, כך שאין ברירה, נישאר. ועכשיו 
אחרי שהנקודה הובהרה, עם קצת ציניות, נעבור 
שנה  בחצי  טלטלה  חווה  השוק  המקצועי.  לחלק 
האחרונה, שהתעצמה מאוד בחודש האחרון. ימים 
ירוקים במסכים נראים כמו חלום ישן, ושנת 2021 

נראית כמו חיים של מישהו אחר. 
למי מאיתנו שלא נכנס רק לפני שנה לראשונה 
לשוק, זכורות היטב הנפילות של חודשים פברואר 
איבדו  המדדים  מזמן.  לא  ממש   ,2020 ומרץ 
בחודשיים כ־20%, אך בסוף השנה היו עליות נאות, 
ושנת 2021 כבר הייתה שנה חלומית למשקיעים. 
שנת  רחוקה.  יותר  הקצת  מההיסטוריה  מעט 
2011 התחילה באופטימיות לאחר שנתיים טובות 
בשוק ההון. רוב האנליסטים האמינו כי העליות, 

שאפיינו את השנים שקדמו לה, ימשיכו.
אבל לשוק יש חוקים משלו. אסון הטבע שפקד 
צונאמי  בגלי  מלווה  היה  מרץ,  בחודש  יפן  את 
ונפגעים  רב  הרס  שיצרו  אדמה  ורעידות  ענקים 
רבים. היה חשש למחסור בציוד אלקטרוני, והשוק 

הגיב בירידות חדות.

בניגוד לתחזיות
העמיק,  באירופה  החוב  משבר  שנה,  באותה 
המטבע  בוועידת  אמר  האמריקאי  האוצר  ושר 
להוביל  עלול  באירופה  החוב  "משבר  העולמית: 
של  רגל  לפשיטת  והתדרדרות  דומינו  לתגובת 

מדינות, התמוטטות בנקים וקטסטרופה כלכלית.
"התחזית  כי  האנליסטים  אמרו  השנה,  בסיום 

משבר  כאשר  במיוחד,  אופטימית  אינה  ל־2012 
במוקד  זו  בשנה  גם  להיות  אמור  האירופי  החוב 
הייתה על  יוון  רק  העניינים. אם בתחילת השנה 
הכוונת מבחינת החששות למשבר חובות, הצטרפו 
אליה לקראת סוף השנה מדינות שנחשבו יציבות 

יותר בעבר, כמו צרפת ואיטליה".
בשנת 2011 איבדו המדדים בארץ קרוב ל־20%. 
דומה,  בשיעור  ירדו  אירופה  בבורסות  המדדים 
וסיימו  יציבים  שנשארו  המדדים  שנה  באותה 
שוק  האמריקאים.  המדדים  היו  קלות  בעליות 
קופות הגמל במסלולים הכללים סיים את השנה 
סיימו  המנייתים  והמסלולים   -  3% של  בממוצע 

את השנה עם תשואה שלילית של קרוב ל־20%.
לתחזיות  מוחלט  בניגוד  מכן,  לאחר  שנה 
בתשואה  הכלליות  הקופות  סיימו  הקודרות, 
כמעט  המנייתים  והמסלולים  כ־12%  של  מעולה 
החזירו את כל ההפסדים, עם תשואות של כ-20%, 

על אף שרוב המדדים בארץ עוד היו בחסר. 
מתקופות  משהו  כמו  נראה  פריים  הסאב  משבר 
האשראי,  שוקי  קפאו  שנה  אותה  באמצע  אחרות. 
של  מניות  עובדים,  אלפי  מאות  פיטרו  מעסיקים 
הבנקים הגדולים וחברות הביטוח המובילות קרסו, 
הכלכלה נכנסה לקיפאון וחוסר ודאות, והשוק הגיב 
בהתאם. את אותה שנה סיימו הקופות הכלליות עם 

תשואות שליליות של בין 20% ל־30%. 
הקופות  השיגו  ב־2009  והנה  שנה,  רק  חלפה 
הכללים  במסלולים  מ־35%  למעלה  של  תשואה 

ובמניתיים כ־60% עד 70%. 

עצות הזהב
1. מי שנכנס לשוק ההון לתקופה של שנה־שנתיים 

- עדיף שלא ייכנס.
2. אל תשקיעו כספים שאין לכם, בתקופות כאלה 

היזהרו ממינופים. 
3. לפזר בין מסלולי השקעה, ובין גופים מוסדיים.

מוכיחה  ההיסטוריה  מהשוק.  לצאת  למהר  לא   .4
כי כל מי שניסה לתזמן את השוק, כמעט תמיד, 
של  ימים  עוד  שתחוו  סביר  יותר.  הרבה  הפסיד 
שאם  בטוח  די  אבל  מלחיצות  וכותרות  ירידות 
תצאו - תפספסו את הימים של העליות הגדולות 

ותקבעו את ההפסדים.
לסיכום, העולם חווה לא מעט משברים מסוגים 
שלו  הדרכים  את  יש  לשוק  בסוף  אבל  שונים 
צריך  שלא  מי  אז  הדרך.  את  ולמצוא  להתאושש 
את הכסף כבר מחר בבוקר, העצה הכי טובה היא 
אנשי  עי  מנוהלים  הציבור  כספי  לחופש.  לצאת 
מקצוע מקצועיים שעושים עבודה נפלאה. התיקים 
הפנסיוניים, הגמל וההשתלמות, כמו גם תוכניות 
הם  ההשקעות  ומנהלי  היטב,  מפוזרים  החסכון 

אנשים מנוסים שדואגים לכסף שלכם. 

ההתאוששות בוא תבוא. ועד אז תהנו ושימרו על 
עצמכם.  

ביטוח  סוכנות  של  בעלים  היא  הכותבת 
דורית  הבין  הוועדה  יו"ר  סגנית  וילצ'ינסקי, 

וחברה בוועדת הפיננסים בלשכה

 חוקים משלו: כך צפוי להתאושש 
שוק ההון מהסערה בשווקים

 העולם חווה לא מעט משברים מסוגים שונים, אבל בסוף לשוק יש את הדרכים שלו להתאושש 
 ולמצוא את הדרך. אז מי שלא צריך את הכסף מחר בבוקר, העצה הכי טובה היא לצאת לחופש 

< סו"ב ציפי וילצ'ינסקי 

נדנדת התשואות בתחילת העשור הקודם
201020112012

18%9%-16%תל אביב 25

26%5%-16%תל אביב 75

9%16%-9%תל אביב בלוטק- 50

26%22%-20%תל אביב יתר - 50

34%23%-9%תל אביב פיננסים

23%14%-15%תל אביב נדל"ן 15

6%7%-49%מניות נפט וגז

33%-37%-"תל אביב תקשורת"
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

הביקוש ה את  תגביר  האוויר  מזג  משינויי  בעולם  הגוברת  דאגה 
לביטוחי אסונות טבע ותגרום לגלי התייקרות בפרמיות הביטוח, 
האזהרה  סוויס־רי.  משנה  ביטוחי  ענקית  של  הראשי  החתם  הזהיר  כך 
הושמעה בכנס פיננסי של בנק גולדמן זאקס שהתקיים בשבוע שעבר 

ברומא.
שסוויס־רי  ציין  הראשי  החתם 
ביטוח  תחום  את  לראות  ממשיכה 
לפעילותה.  כבסיס  אסונות  סיכוני 
לסוויס־ טובה  היא  העסקית  הסביבה 

הביטוח  לשוקי  הון  כמקצה  רי 
של  החידושים  לכן,  המשנה.  וביטוח 
תורמים  השנה  באמצע  הביטוח  חוזי 

לצמיחה של החברה.
אשר להתייקרות פרמיות הביטוח, מאמינים בסוויס־רי כי ההתייקרות 
של פרמיות ביטוחי אסונות טבע ימשכו לפחות עוד שנה־שנתיים. מצב 
זה יאפשר לסוויס־רי לשפר את הרווחיות ולנהוג בסלקטיביות בבחירת 

הסכמי ביטוח של אסונות טבע.
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סואץ פ בתעלת  גיוון”  “אוור  הגדולה  המכולות  ספינת  רשת 
לספוג  ביטוח  וחברות  לפני כשנה תחייב את מבטחי המשנה 
הוצאות והפסדים שנגרמו עקב חסימת התעלה וחילוץ הספינה בסכום 
כ־2 מיליארד דולר, כך לפי הערכה של מבטחת המשנה הצרפתית 

.SCOR
כשעל  גיוון,  אוור  הגדולה  המכולות  ספינת  כשנה  לפני  כזכור, 
תקלה.  בעקבות  סואץ  בתעלת  נתקעה  מכולות,  כ־18,300  סיפונה 
את  לחצות  צריכות  שהיו  ספינות  ומאות  לשיבושים  גרם  האירוע 
מנהלת  האספקה.  בשרשרת  קשות  להפרעות  וגרמו  נתקעו  התעלה 
את  שחכרה  הטייוואנית,  גרין  אוור  הספנות  וחברת  סואץ  תעלת 
של  החסימה  מאירופה.  חילוץ  גוררות  הזעיקו   המכולות,  ספינת 

התעלה נמשכה כ־6 ימים.
לפי הערכת SCOR, עשרות חברות ביטוח ומבטחי משנה ביטחו את 
ספינת המכולות ובנפרד את אלפי המכולות. גם מנהלת תעלת סואץ 
ספינת  למבטחת  התעלה  של  החסימה  על  פיצויים  תביעת  הגישה 
כי הטיפול במאות  היא  המכולות. ההערכה של המבטחת הצרפתית 
תביעות הפיצויים יימשך כמה שנים וההוצאה הכוללת של המבטחים 

יגיעו, כאמור, לכ־2 מיליארד דולר.

חילוץ ספינת “אוור גיוון” 
בתעלת סואץ יעלה מיליארדים

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

סוויס־רי מזהירה: הביקוש 
המוגבר לביטוחי אסונות טבע 

יביא להתייקרות

דרושים
דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב, סוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים 

לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס. העבודה 
 במשרדי הלשכה בת"א. מייל לשליחת קו"ח ־

lishka@insurance.org.il 
משרד קטן להשכרה 39 מ"ר ברוטו מחולק ל 2 

יחידות חדר מנהל ו 3 עמדות עבודה נוספות אפשרי 
כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב 17 מחיר 2200 

₪ כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442 
מאירי ששון

דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי 
משרה לשעות אחה"צ. תנאים טובים מאד למתאימה. 

orit0905@gmail.com  לפנות במייל

לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה 
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות 

בסוכנות. טלפון משרד 0774-180060.

סוכן ביטוח בתחילת הדרך?, לסוכנות ביטוח מגן בנס 
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני, המעוניינים 

לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך, אנו נספק שרתי 
 תפעול, משרד ותוכנות. קורות חיים למייל: 

moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת 

 מנוסה. קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.org.il

להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון 2 חדרים כולל  
חשמל ארנונה: 2,400 ₪  אפשרות לקבלת שירותי 

משרד / חיתום .לפרטים- יוסי 054-4890421

לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה 
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע 
ולהשתלבות בסוכנות. 0505293836 -שאול בר

לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים. 
דרישות התפקיד: שליטה מלאה ביישומי אופיס, ידע 

וניסיון בעבודת ניהול משרד, ניסיון בביטוח יתרון. המשרה 

מיועדת לנשים וגברים כאחד. מייל לשליחת קורות 
חיים:psifas2021@gmail.com, טלפון 086289911

מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום 
חיתום עסקים, חיתום רכב ודירה. שתי אופציות: 

1. מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב 
בסוכנות ביטוח. 2. ניסיון מיקום: תל אביב שכר: 

במעמד הראיון תנאים טובים, אווירה משפחתית, 
משרד בוטיק, קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות 

להילה - 052-6103771 

מחפשים פקידת אלמנטרי, ידע ברכב ודירות, יתרון 
לעסקים. דגש על תביעות וידע בהפקות. משרה מלאה 
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה. להיות 

בקשר מול אורית 0526444499 קורות חיים למייל: 
orits@shimshi.net

סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח 
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני, 
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך. אנו 
נספק שירותי תפעול, משרד, תוכנות ותיאום פגישות. 

  ofir@mishorim-ins.co.il – קורות חיים למייל

אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות 
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון - 

eyal@afikeyhon.co.il  ,054-4276891

בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי 
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר. המשרד במודיעין. 

 יש חנייה. לפרטים 0528741331 
michaele@b4-u.co.il 

שכירות משנה
משרד מפואר כ 90 מ"ר כולל 4 חדרים+ אופן ספייס 

גדול+ מטבחון בראשון לציון מאחורי קניון הזהב. 
מחיר 53 ש"ח למ"ר כולל אחזקה מעלית + מזגנים 

0508844442 ששון מאירי

משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה, כולל כל 
השירותים, אפשרות לשיתוף פעולה. נייד 0522-903913.

משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל 2 חדרים 
בקומה 7 המשרד פנוי מידי. פרטים אצל יהודה זכריה 

0522604572

להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים 
מרוהטים. אופציה לשרותי משרד. 0505293836 

shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה / חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה בחיפה, 

כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־40 אנשים )אופציה לרכישת 
ציוד שולחנות, כיסאות, מקרן, מסך(, משרד צמוד, 

מטבחון. אזור הצ'ק פוסט. כניסה מיידית. לפרטים ניתן 
ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון 050־7727795

להשכרה עד 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 
פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 

 )אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 
ina.co.il־shaul@eretzbar

להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 
קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 

המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 
פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 
יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 

לראובן כפתורי 052־3586060

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק 

פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים 
)דירקטורים, סייבר, א. מוצר, א. מקצועית( עם ברוקר 

ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות.  052-8950538

סוכנות סגל לביטוח ופיננסים  ברעננה מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי.      

יש לנו ניסיון בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי 
המותאם לסוכן הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני 

הצדדים כמתכונת להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון- 
יואל 0528-650201

בי פור יו  סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק 
ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין. סודיות 

.michaele@b4-u.co   0528741331 .מובטחת

מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים, 
אלמנטרי, פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־40 שנה. 
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח, 

כלל, הראל, הכשרת הישוב, מנורה מבטחים, מגדל, 
הפניקס וכו’... תיק רווחי , הסכמים גבוהים, החזרי 

תשלומים שואף לאפס, מוסר תשלום גבוהה, תביעות 
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים : סוכן הביטוח אלי 

פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח )2009( 
בע”מ פלאפון 0505665835

אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה 
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד 

תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות 
office@insisrso.com .0528151188 לביטוח-מוטי

חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת 
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים 

טובים, שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא 
קפלן 0525690573

ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות, אפשרויות תפעול ויצירת 
פנסיה עתידית. לפרטים יש לפנות לערן 054־2004455. 

ins.co.il־eran@bar .סודיות מובטחת

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־4241333 המודעה 
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

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 נפגש לקפה, שלמה קרקסוני, 

 052־2944888 
https://www.facebook.com/krsmartmoney 

ההתיקרויות של פרמיות ביטוחי אסונות 
טבע ימשכו לפחות עוד שנה־שנתיים


