
www.Anet.co.il ביטוח | פנסיה  | פיננסים  |

למנויים בלבד

גיליון מס' 974 | יום ד', י"ג  באדר התשע"ח | 28.2.2018

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
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איילון רוכשת את תיק הביטוח של פסגות

ב-30 מיליון שקלים נרכשה פעילות 
שמניבה פרמיות של 40 מיליון

חברת הביטוח רוכשת את פוליסות ביטוח החיים פרט וקבוצתי, ביטוח החיים למשכנתה, 
בית  עם  עובדים  שאינם  סוכנים   | פסגות  של  פרט  חיסכון  ופוליסות  קשות  מחלות  ביטוח 
ההשקעות יצטרכו להחליט - לעבוד עם איילון, להעביר מבוטחים לחברה אחרת או למכור 

את התיק | פעילות הסוכנויות בבעלות בית ההשקעות תימשך כרגיל 
המשא  את  )ד'(  היום  השלימה  איילון 
החיים  ביטוחי  תיק  לרכישת  ומתן 
לביטוח.  חברה  פסגות  של  והחיסכון 
מיליון   30.2 לפסגות  תשלם  איילון 
את  בתמורה  לבעלותה  ותקבל  שקלים 
וקבוצתי,  פרט  חיים  ביטוח  פוליסות 
מחלות  ביטוח  למשכנתה,  חיים  ביטוח 
קשות ופוליסות חיסכון פרט של פסגות.  
רשות  לאישורי  כפופה  עודנה  העסקה 
והממונה  והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק 
שהחברה  העסקיים,  ההגבלים  על 

מעריכה שאמנם יתקבלו. 
ערך  שווה  איילון  שילמה  אותו  הסכום 
של  הביטוח  חברת  שרשמה  להכנסה 
הראשונים  הרבעונים  בשלושת  פסגות 
נמוך  הוא  שלמעשה  כך   ,2017 של 
מההכנסות השנתיות של חברת הביטוח 
מיליון  כ-40  על  העומד  פסגות,  של 
שקלים בשנה מפרמיות בלבד. עם זאת, 
כאשר קונים פעילות ביטוחית, יש לקחת 
תשלומים  בניכוי  הכנסות  את  בחשבון 
ביטוח  לסוכני  עמלות  משנה,  למבטחי 
על חלקים מהתיק הביטוחי, תביעות וכן 

שחיקה של התיק.
חברת הביטוח של פסגות הוקמה לפני 

אילוז  גיא  ניהולו של  4.5 שנים. תחת 
היא צמחה בתוך שנתיים לפרמיות של 
ואחרי שנתיים  20 מיליון שקלים בשנה 
ועומדת  זה  סכום  גם  הכפילה  נוספות 
של  שנתיות  פרמיות  על  כאמור  עכשיו 
40 מיליון שקלים. החברה אף הצליחה 
ככל  הגולמי  ההפסד  את  את  לצמצם 
וההוצאות  מאחר  זאת  עברו.  שהשנים 
נשארו  תפעול  ומערכות  אדם  כוח  בגין 
משנה  עלו  הפרמיות  בעוד  קבועות 

לשנה. 

להימשך  צפוי  התיק  העברת  תהליך 
והוא  חודשים  ארבעה  עד  כשלושה 
וקבלת  מערכות  הסבת  היתר  בין  יכלול 
אישורים רגולטוריים סופיים. בתקופה הזו 
חברת הביטוח של פסגות תמשיך לעבוד 
כרגיל, למכור ולנהל את התיק. כמו תמיד 
עולה השאלה  ומיזוג,  בעסקאות מכירה 
החברה  עובדי  של  בגורלם  יעלה  מה 
הנמכרת. על פי המסתמן באיילון יבחנו 
ויראיינו את עובדי פסגות ומי שיראו לנכון 
ינסו  כשבפסגות  אליהם,  יעבור  לקלוט 
למצוא פתרונות משל עצמם לעובדים. 

ובמפיצים,  בלקוחות  לטיפול  באשר 
התיק עובר לאיילון והיא נכנסת לנעליה 
כלומר  פסגות,  של  הביטוח  חברת  של 
באשר  לכן,  לאיילון.  יופנו  ההסכמים  כל 
עם  להיום  נכון  עובדים  שלא  לסוכנים 
לגייס  תצטרך  הרוכשת  החברה  איילון, 

אותם או לשלם להם על התיק הביטוחי 
לא  הללו  האפשרויות  שתי  אם  שלהם. 
את  להעביר  יכולים  הסוכנים  יתממשו, 

הלקוחות שלהם לחברה אחרת. 
באשר לסוכנויות הנמצאות בבעלות בית 
כרגיל,  לעבוד  ממשיכות  הן  ההשקעות, 
ולא מחויבות למכור את מוצרי איילון באופן 
במשא  לפתוח  יכולה  איילון  אך  בלעדי, 
ולהגיע  מהסוכנויות  אחת  כל  עם  ומתן 
עמה להסדר. נכון להיום פסגות מחזיקה 
ב-100% מדוידוף הסדרים פנסיוניים 
ומאש פרופיט, כאשר בארבע סוכנויות 
נוספות היא מחזיקה ב-50% מהבעלות 

ובאחת נוספת ב-24.43%.
את  שוב  מעלה  המכירה  השלמת 
בבתי  הביטוח  תחום  מדוע  השאלה 
ההשקעות קרס. יש לכך כמה תשובות. 
באופן  תצליח  ביטוחית  שפעילות  כדי 
מאוד  הרבה  להשקיע  יש  משמעותי, 
להבטחת  בהון  במערכות,  כספים 
ועל  סוכנים  ובהכשרת  ההתחייבויות 
יש  רווחיות  לתוצאות  להגיע  מנת 
להמתין לא מעט זמן. בסופו של דבר, זו 
אסטרטגיה של הבעלים היכן הוא בוחר 
להשקיע את הכסף וכמה זמן ואורך רוח 
בנוסף,  החברה.  להצלחת  מקצה  הוא 
קופת הגמל להשקעה ותיקון 190 יצרו 
אפיק  החיסכון,  לפוליסות  אלטרנטיבה 
הכנסה משמעותי בחברות הביטוח של 
הכדאיות  את  והפחיתו  ההשקעות,  בתי 

שלהן, מה שהביא לפגיעה משמעותית 
בצמיחה. 

אריק יוגב: ערך רב לבעלי 
המניות בעלות שולית בלבד

מנכ"ל איילון חברה לביטוח, אריק יוגב, 
ציין כי רכישת תיק הביטוח האיכותי של 
פסגות מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית 
איילון.   של  הרווחיות  והגברת  הצמיחה 
"רכישת התיק של פסגות – מהלך נוסף 
להתמקד  שלנו  האסטרטגיה  ביישום 
בשנתיים  רווחיות.  מוכוונת  בצמיחה 
בייצוב  בעיקר  התמקדנו  האחרונות 
המערכת, בניית שדירת הניהול, שדרוג 
השירות האנושי ללקוחות ולסוכנים תוך 
הממשל  של  והחיזוק  השמירה  המשך 
הייתה  עדיין   2017 בחברה.  התאגידי 
שנה של ייצוב וסגירת פערים, התמקדנו 
בעסקי הליבה, צמצמנו את מעורבותנו 
בתחום הפנסיה והגמל שלא היה רווחי 
)עבר לניהול מיטב דש, כשאיילון מחזיקה 
מתמקדים  אנחנו  ובמקביל   )20% בה 
בענפים  הפעילות  היקפי  בהגדלת 
 – והבריאות  החיים  ביטוחי   - הרווחיים 
שבו כבר השגנו בשנתיים האחרונות את 
שיעור הצמיחה הגבוה בענף, והכל תוך 
חיזוק פעילות הביטוח הכללי, שגם היום 
נתח השוק היחסי של החברה בו גדול, 

הן העסקי והן הפרט", אומר אריק יוגב.
של  הביטוח  תיק  קליטת  כי  מציין  יוגב 
לבעלי  רב  ערך  להשיא  צפויה  פסגות 
הפעילות  היקפי  והגדלת  המניות, 
ביטוחי  תשתיות  מיצוי  תוך  נעשית 
החברה,  של  הקיימות  והבריאות  החיים 
כאשר גם לאחר קליטת עובדים מיומנים 
שטיפלו בתיק בפסגות, מדובר בתוספת 
"יצרנו  בלבד.  שולית  עלות  של  לחברה 
סינרגיה שמיטיבה מאד עם המבוטחים, 
וכן עם  העובדים והסוכנים המצטרפים, 
המבוטחים והסוכנים הנאמנים העובדים 
העסקה  השלמת  כיום.  גם  איילון  עם 
של  הפיננסית  איתנותה  את  משפרת 
לה  ויש  ההון  עודף  את  מגדילה  איילון, 
הפירעון  לכושר  מאד  חיובית  תרומה 
ההון  הלימות  תקנות  לפי  החברה  של 
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הנספח כולל כיסוי של עד 1,000,000 ₪, למימון תרופות שאינן בסל הבריאות.
בנוסף, מעניק הנספח כיסוי לבדיקות אפיון והתאמת טיפול תרופתי במחלת 

.Foundation one הסרטן, בכל מעבדה בארץ ובעולם לרבות

 טיפול
בהתאמה 

אישית
  חדש   מימון לתרופות על סמך בדיקה גנומית הקובעת כי המבוטח זקוק להן.

   חדש   הרחבת השימוש בסעיף 29 א' לתקנות הרוקחים, למקרים בהם
              התרופה התקבלה מחו"ל או נרקחה בבית מרקחת על פי מרשם רופא.

נספח הרחבה לתרופות  2018

ניתן לרכישה רק לבעלי פוליסת תרופות פרטית בכלל ביטוח, 
החל מיולי 2008 | האמור הנו מידע כללי בלבד | התנאים המלאים 
בתנאי  ומפורטים  מופיעים  וחריגים  סייגים  לרבות  והמפורטים, 
הנספח | בכל מקרה של סתירה יגברו תנאי הנספח | ההצטרפות 

כפופה לחיתום רפואי ולאישור החברה.
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הביטוח?  לחברת  ההשקעות  מבית 
מגדל,  הביטוח  חברת  של  הבעלים 
לאחרונה  פנה  אליהו,  שלמה 
למנכ"ל מיטב דש, אילן רביב, והציע 
לו את תפקיד מנכ"ל החברה, כך נודע 
נוסף  מועמד  כי  נודע  עוד  לעדיף. 
דורון  ויזה כאל,  לתפקיד הוא מנכ"ל 
צפויה  חדש  במנכ"ל  הבחירה  ספיר. 
מאחר  הקרובים,  בחודשים  להתקיים 
יסיים  עופר אליהו,  והמנכ"ל הנוכחי, 
פי  על  כך  יוני,  חודש  עד  תפקידו  את 

הודעת מגדל.
חמש  מזה  דש  מיטב  את  מוביל  רביב 
בין  כיהן,  הקודמים  בתפקידיו  שנים. 
בבנק  כמנהל  יובנק,  כמנכ"ל  השאר, 
אגף  מנהל  בשוויץ,  ספרא  ג'ייקוב 
דיסקונט,  בבנק  פיננסיות  עסקאות 
הרזרבות  ניהול  בצוות  בכיר  דילר 
ארגון  נשיא  ישראל,  בבנק  במט"ח 
בכיר  ודילר  הישראלי  הפורקס 
מכהן  הוא  פטרוליום.  בבריטיש 
בתי  איגוד  כיו"ר   2016 אפריל  מאז 

ההשקעות. 
בין היתר הוא הוביל את בית ההשקעות 
הצרכני  האשראי  פעילות  בהרחבת 
 eLoan דוגמת  מיזמים  רכישת  עם 

ובינוניים כפי  ואשראי לעסקים קטנים 
פנינסולה.  ברכישת  ביטוי  לידי  שבאה 
כי מיטב דש הוא אחד משני  יש לציין 
קרן  במכרז  שזכו  ההשקעות  בתי 
החלטה  המדינה,  של  המחדל  ברירת 
את  שהפחיתה  חשובה  אסטרטגית 
לדמי  מתחת  להרבה  הניהול  דמי 

הניהול הממוצעים בענף. 
דורון  רו"ח  הוא  נוסף  מועמד  כאמור, 
כמשנה  בעבר  כיהן  אשר  ספיר, 
המטה  חטיבת  וראש  מגדל  למנכ"ל 
של הקבוצה, אשר מכהן מאז תחילת 

2013 כמנכ"ל כ.א.ל. 
ספיר )57( הצטרף לקבוצת מגדל ביוני 
2010 וכיהן בה, בין השאר, כחבר צוות 
דירקטור בחברות בנות  הנהלה בכיר, 
בראשה  המטה  חטיבת  הקבוצה.  של 
הייעוץ  הכספים,  בתחום  פעלה  עמד 
הממשל  חברה,  ומזכירות  משפטי 
רכש,  תפעול,  בקרה,  ציות  התאגידי, 
בקרת  וכן  אקטואריה  אנוש,  משאבי 

השקעות.
ספיר  כיהן  במגדל  לתפקידו  קודם 
מערכות  טלדור  חברת  כמנכ"ל 
מחשבים וכמנכ"ל חברת איי אס אס 

ישראל.

לעדיף נודע כי מנכ"ל מיטב דש קיבל פנייה משלמה אליהו | גם מנכ"ל כאל קיבל פנייה ועשוי 
לחזור למגדל אחרי שעזב אותה לפני חמש שנים

אילן רביב ודורון ספיר קיבלו פנייה להתמנות למנכ"ל מגדל

דורון ספיר. צילום: ישראל הדרי אילן רביב. צילום: רמי זרנגר

אחזקות  מגדל  דירקטוריון 
מגדל  בת  החברה  ודירקטוריון 
ביטוח, אישרו אתמול )ג׳( את מינויו 
כדירקטור  שריג  עודד  פרופ׳  של 
מינויו  השלמת  ביטוח.  מגדל  וכיו"ר 
שוק  על  הממונה  לאישור  כפופה 
ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר. 
שריג, לשעבר המפקח על הביטוח, 
שמסיים  דנינו  יוחנן  את  יחליף 
בעלי  אליהו,  שלמה  תפקידו.  את 
לתפקיד  להתמנות  עתיד  הקבוצה, 
יו"ר מגדל אחזקות, תפקיד בו נשא 

בעבר.
שנייה  לקדנציה  שריג  של  חזרתו 

מינוי שריג יאפשר לעופר 
אליהו להישאר בתפקיד

עופר אליהו. צילום: גל חרמוני שלמה אליהו

שהמנכ"ל  הודיעה  כבר  שמגדל  למרות 
תיאורטית  ביוני,  כהונתו  את  יסיים  הנוכחי 

הוא יכול להמשיך בתפקיד
לפחות  מאפשרת,  מגדל  בקבוצת 
עופר  הנוכחי  למנכ"ל  הנייר,  על 
אליהו להמשיך בתפקידו גם לאחר 
הודיעה  עליו  התאריך  ביוני,  ה-1 
של  הקדנציה  סיום  כמועד  מגדל 
למינויו  במקביל  זאת,  הבן.  אליהו 
כאמור של אליהו האב ליו"ר חברת 

האחזקות.
ובן  אב  של  כהונה  לכאורה 
מנוגדת  בכירים  כה  בתפקידים 
איש  שריג  של  היותו  אך  לחוק, 
הרגולטור  היה  שאף  מוביל  ביטוח 
הופכת  כולו,  הענף  על  האחראי 
ביניהם  מקצועי  לחוצץ  אותו 
האחזקות  חברת  בין  ולמעשה 

לחברת הביטוח. 

שריג  של  הקודמת  הקדנציה 
במגדל נמשכה כ-7 חודשים בלבד. 
תהיה  היא  הפעם  אם  יגידו  ימים 
ארוכה יותר ואם היא תאריך גם את 

כהונתו של עופר אליהו.

שמות חדשים



*התכנית מיועדת לסוכני/ות כלל ביטוח בלבד
*מספר המקומות מוגבל, אנא הזדרזו והירשמו

מרץ
2018

clalcollege@clal-ins.co.il לפרטים ולהרשמה שלח/י מייל
וציין/י את פרטי ההדרכה המבוקשת או פנה/י אל מפ"ע כלל ביטוח במרחב שלך

*לפרטים אודות ימים ושעות ההדרכות התפעוליות יש לפנות אל מזכירת המרחב

סוכן/ת יקר/ה,
אנו שמחים להציג בפניך את תכנית ההדרכה של כלל ביטוח לחודש מרץ 2018.

החודש נתמקד במגוון נושאים בתחום חסכון ארוך טווח, ובמקביל נמשיך בהדרכות תפעוליות 
שוטפות על מערכות החברה.

קרנות הפנסיה ואובדן כושר עבודה החדש
השינויים בקרנות הפנסיה	 
הכדאיות במעבר לקרן הפנסיה	 
פנסיית נכות מול אובדן כושר עבודה החדש	 

 מרחב ירושלים והדרום
         6.3 | יום שלישי | 09:30 | כי"ח 2, מרכז כלל,

אודיטוריום קומה 11, ירושלים

בתכנית

סדנת מכירות "עצמאי בשטח"
הסוכן כמנכ"ל	 
תפיסת עולם העצמאי	 
קבלת כלים לניהול עסק מצליח	 

 מרחב חיפה והצפון
        20.3 | יום שלישי | 09:30 | פל ים 2, אודיטוריום קומה 5, חיפה

 מרחב ירושלים והדרום
        5.3 | יום שני | 08:30 | מלון לאונרדו, הנרייטה סולד 4, באר שבע

 מרחב חיפה והצפון
        7.3 | יום רביעי | 09:00 | פל ים 2, אודיטוריום קומה 5, חיפה

 מרחב מרכז
         19.3 | יום שני | 09:30 | ראול ולנברג 36, קריית עתידים,

בניין 8, אודיטוריום קומה 2, תל אביב

העולם הפנסיוני החדש הערכות לשנת 2018
השוואת ביטוח מנהלים וקרן פנסיה	 
תקנות הניוד	 
השכר הקובע לפנסיה	 

ביטוח כלל  לסוכני  הדרכה  מרכז 
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

| חדשות ביטוח

יום ב' השבוע היה יום חג עבור 
יום  לביטוח.  חברה  הכשרה 
את  החברה  השיקה  שבו  דיגיטלי,  חג 
להפקה  פלטפורמה   -  GO המותג 
דיגיטלית מלאה של פוליסת ביטוח רכב 
לקוחות  שירות  הכוללת  ומקיף  חובה 
הפלטפורמה  בתביעות.  ומענה 
מעניקה גם מעטפת טיפולים ושירותים 
גרירה  ושירותי  מוסכים  חליפי,  רכב 
והשירות  הטיפולים  מעטפת  ודרך. 
שבשליטתה  חברות  ידי  על  ניתנים 

מדוע הפכה ההכרזה החגיגית של הכשרה על הפלטפורמה להפקה דיגיטלית מלאה של 
פוליסת ביטוח רכב, לסדין אדום עבור לשכת סוכני הביטוח? | ואיך זה הסתיים כעבור 

24 שעות?

יומן דיגיטלי

שגם  אלעזרא,  קבוצת  של  המלאה 
הכשרה נמצאת בבעלותה המלאה.

"אנחנו מציגים לא רק מהפיכה בארץ 
בכל  בינלאומית  מהפיכה  לדעתי  אלא 
התפיסה  העולם.  לתפיסת  הקשור 
תפיסה  ובראשונה  בראש  היא  הזו 
צרכנית", ציין בגאווה המנכ"ל שמעון 
שכנוסה  עיתונאים  במסיבת  מירון 

לשם כך.
גם למעורבותם  מירון התייחס בדבריו 
שלכאורה  בפלטפורמה  הסוכנים  של 

חובת ההוכחה

במגרש הביתי / רועי ויינברגר

ביומיים  אותנו  שליוותה  הכשרה,  של  הדיגיטלית  הפלטפורמה  סוגיית 
וסיפקה הצצה קצרה  לפעילים  האחרונים, העניקה הצצה למה שצפוי 
בחודשים  ממש  אלא  שנים,  כמה  בעוד  לא   - בענף  להתרחש  לעתיד 
הקרובים, עם הצטרפותן של שתי חברות דיגיטליות לשוק הביטוח. היא 

גם שלחה מסר ברור לכל המעורבים כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
להסכמות  הגיעו  הביטוח  סוכני  ולשכת  שהכשרה  אחרי  ועכשיו, 
והעניינים נרגעו, חובת ההוכחה מוטלת על שני הצדדים. גם בשביל הצד 

השני, אבל קודם כל בשביל עצמם.
"אנחנו מציגים לא רק מהפיכה דיגיטלית בארץ אלא מהפיכה בינלאומית", 
אמר מנכ"ל החברה, שמעון מירון, במסיבת עיתונאים בבוקר יום שני, בה 
כראוי,  רביעי  המערכת טרם פעלה  יום  לערב  נכון  הציג את המערכת. 

ובהכשרה הבטיחו כי היא תפעל באופן מלא ביום חמישי, ה-1 במרץ. 
ועד  המחיר  הצעת  משלב  ביטוח,  פוליסת  תנפיק  המערכת  כאשר  רק 
לקבלת תעודה תקפה, אפשר יהיה להתרשם מהיעילות שלה. רק כאשר 
המבוטח יקבל שירות לכל אורך הדרך במקרה של אירוע ביטוחי באמצעות 
האפליקציה, אפשר יהיה לומר שההצהרות הוכיחו את עצמן. ורק כאשר 
היעילות הזו תגולגל למחירי הפוליסות, אפשר יהיה להכתיר את התהליך 

כמהפכה אמיתית. 
עד שנדע את כל זה, הבאזז שיצרה הכשרה סביב פלטפורמת GO העלה 
את רף הציפיות. עכשיו החברה צריכה להוכיח לקהל המבוטחים שלה 
ושהטכנולוגיה שפיתחה  עומדת מאחורי ההבטחות,  וגם לעצמה שהיא 

בעצמה היא אכן העדכנית והחדשנית ביותר.   
שהביעה  הזעם  אחרי  ההוכחה.  חובת  מוטלת  הביטוח  סוכני  על  גם 

הנהגת לשכת סוכני הביטוח )בצדק מבחינתה(, על הכוונה לפתוח את 
של  לבקשתו  הכשרה  נעתרה  סוכנים,  לכ-80  רק  בטכנולוגיה  השימוש 
את  לקבל  עמה  העובדים  הסוכנים   750 לכל  לאפשר  הלשכה  נשיא 

השירות לידיהם. 
שניתן  החדש  בכלי  להשתמש  יודעים  שהם  להוכיח  צריכים  הם  ועכשיו 
מהפלטפורמה  פחות  לא  )המהפכנית  ההצהרה  נוכח  בעיקר  להם. 
הביטוח  "סוכני  יש  רווחים  סוכנים  לצד  לדבריו,  מירון.  שסיפק  עצמה( 
שלא כל כך אתך, שרואים רק את האינטרס האישי שלהם, כאשר בדרך 
הכלל התוצאות החיתומיות שלהם מאוד בעייתיות, והם בדרך כלל סוכנים 
הפסדיים, שלא מחוברים לחברה כזו או אחרת. סוכנים כאלה אנחנו לא 

רוצים בצל קורתנו".
כלומר, ההתגמשות של הכשרה מחייבת את כל הסוכנים העובדים עמה 
להראות שיש לחברה על מי לסמוך. שגם הסוכנים שטרם אימצו לחיכם 
את הטכנולוגיה מוכנים לעשות יותר מצעד בודד קדימה לעבר הקידמה. 
ואם נביט הלאה, לא סוכני הכשרה בלבד חייבים להראות שהם מוכנים 
לשינוי, אלא כלל הסוכנים. כי הכשרה אמנם ראשונה אבל היא רק סנונית 

המבשרת את העתיד לבוא.
על  שלה  ההשפעה  מבחינה  גם  אבל  בוודאי,  הטכנולוגיה  מבחינת 
דיגיטלי  באופן  התחבר  והלקוח  לקוח  מצרף  "הסוכן  הסוכנים.  עמלות 
בלופ  נמצא  כן  הוא  אבל  מופחתת,  עמלה  מקבל  אמנם  הסוכן  ועצמאי. 
750 סוכני  של התהליך", הסביר מירון באותה מסיבת עיתונאים. צירוף 
החברה למיזם ישפיע על עמלותיהם בצורה גורפת, ויהיה מעניין לראות 

את ההשפעה של המהלך הזה על הענף כולו.   

26
בפברואר 

שעות הבוקר

המשך בעמוד הבא <

מבטו,  מנקודת  אותם.  מייתרת 
מהתהליך,  חלק  אמנם  הם  סוכנים 
סוגים  בין שני  אך הוא עושה הבחנה 
את  רק  שרואים  "אלה  סוכנים:  של 
האינטרס האישי שלהם, כאשר בדרך 
כלל התוצאות החיתומיות שלהם מאוד 
סוכנים  הם  כלל  בדרך  והם  בעייתיות, 
כזו  לחברה  מחוברים  שלא  הפסדיים, 
לא  אנחנו  כאלה  סוכנים  אחרת.  או 

רוצים בצל קורתנו".
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| חדשות ביטוח

ומאידך יש את הסוכנים האחרים. "יש 
מאוד  מקצועיים,  מאוד  סוכנים  הרבה 
מחוברים לחברה. הם סוכנים רווחיים, 
את  גם  להביא  טובים, שאיתם אפשר 
הכשרה  הדיגיטל.  בעולם  הבשורה 
הסוכנים  את  לקחת  החלטה  קיבלה 
אספנו  כרגע  אותם.  ולחבק  האלה 
קרוב ל-80 סוכני בית. אני מגדיר אותם 
והחלטנו  אותם  מידרנו  כי  בית  סוכני 
ללכת איתם למהלך הזה ולצרף אותם 

למהפכה הדיגיטלית", הוא הוסיף.
בית  סוכני  אותם  שאת  הסביר  מירון 
ביטוח  לתחום  לפנות  רוצה  הכשרה 
עסקים גדולים, ושילובם בפלטפורמה 
לתחום  להתפנות  להם  תאפשר 
לסוכנים  תחליף  בו  אין  שלדבריו 

מקצועיים.
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המוקדמות

דבריו של מירון היו לסדין אדום 
הביטוח  סוכני  לשכת  עבור 
שהזדעקה נוכח דבריו, לפיהם רק 80 

סוכנים ייהנו מפירות המותג.
עורה  את  משנה  הכשרה  "מבחינתנו 
מחברת סוכנים לחברה ישירה, בעצם 
עוד  הגיב  שלה",  האחרון  המהלך 
מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  היום  באותו 
"הכשרה  הביטוח.  סוכני  לשכת  נשיא 
סוכנים  של  חברה  שהיא  הצהירה 
לדיגיטציה  היציאה  בעצם  אך  בלבד, 
משמעית  חד  היא  אגרסיבית,  כה 
פוגעת בציבור סוכני הביטוח", הוסיף 

הורנצ'יק.
מירון  עם  שוחח  הלשכה  נשיא  מ"מ 
וקרא  המהלך,  את  מחדש  שיבחן  כדי 
אלעזרא,  אלי  הכשרה,  של  לבעלים 
לקחת אחריות יחד עם המנכ"ל ולחזור 
שהכשרה  מזכיר  "אני  מכוונתם.  בהם 
סוכני  עם  ביחד  העסק  את  בנתה 
ובוקר אחד פשוט שכחה את  הביטוח 
נכונה  שאינה  בצורה  ופועלת  העבר 
ואינה ראויה. אנחנו מצרים על כך ואף 

שהוא  ציפינו  לא  מהמהלך.  המומים 
יגיע", הוא הסביר. 

לדברים החריפים הצטרף גם ישראל 
בלשכה.  אלמנטר  ועדת  יו"ר  גרטי, 
ביטוח  חברת  על  מדברים  "אנחנו 
שנים  של  עבודה  דגלה  על  שחרטה 
שהעצימו  אלה  והם  סוכנים,  מול 
הזה  הצעד  את  רואה  אני  אותה. 

בדאגה רבה", אמר גרטי.
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המאוחרות

הקשה  הביקורת  בעקבות 
סוכני  בלשכת  שהושמעה 
הביטוח ופורסמה באתר עדיף, הוציאה 
הערב.  באותו  עוד  הודעה,  הכשרה 
כל  קודם  שהיא  מצהירה  "הכשרה 
חברת  להיות  ותמשיך  סוכנים  חברת 
לא  היא  יתרונה. הכשרה  וכאן  סוכנים 
להיות  מתיימרת  ואינה  ישירה  חברה 
את  מובילה  החברה  ישירה.  חברה 
ובשיתוף  עם  ביחד,  הדיגיטל  תהליך 
לדרך.  שותפיה  שהם,  הבית  סוכני 
כלים  מקבלים  הבית  סוכני  אותם 
וחדשניים על מנת לאפשר  דיגיטליים 
של  יותר  רחב  לקהל  להגיע  להם 
יתרה.  בהצלחה  ולגייסם  לקוחות 
סוכני  עבור  הקימה  הכשרה  בנוסף, 
הבית מוקד טלמיטינג המסייע בתיאום 
פגישות עסקיות על מנת להעמיק את 
עם  שלהם  העסקית  הפעילות 

הכשרה".
עוד נמסר כי "הכשרה תשמח לשתף 
פעולה עם כל סוכן ביטוח, שימכור את 
ממוקמת  ושהחברה  החברה  מוצרי 
אצלו במקום הראשון או השני ולצרף 
שנהנים  הבית,  סוכני  למועדון  אותו 
של  והייחודיים  הבלעדיים  מהיתרונות 
שהכשרה  החדש  הדיגיטלי  העולם 
לשתף  תמשיך  הכשרה  מציעה. 
הביטוח  סוכני  לשכת  עם  פעולה 

ולתמוך בסוכנים בהווה ובעתיד".
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פרק הסיום הוא כולו הפי אנד, 
לפחות עבור הלשכה. בעקבות 
ליאור  הלשכה  נשיא  של  פנייתו 
שהיא  הודיעה  הכשרה  רוזנפלד, 
הדיגיטלית  המערכת  את  תפתח 

להפקת ביטוח רכב לכל 750 סוכניה
הפצה  ערוץ  כל  על  בירך  רוזנפלד 
לשמעון  "פניתי  לסוכן.  שנפתח  נוסף 
כי  בו  והפצרתי  הכשרה  מנכ"ל  מירון 
 GO יפתח את הערוץ של אפליקציית
ואף לקלוט  לכל סוכני הכשרה ביטוח 
לשירותיו סוכנים נוספים שתהיה להם 
יהיה  הזה  האפשרות שערוץ המכירה 

מצוי בארגז הכלים שלהם".
הנהגת  לבקשת  שנענה  מירון, 
ההזדמנות  את  החמיץ  לא  הלשכה, 

החברה  לטובת  הסיפור  את  למנף 
שהוא עומד בראשה: "אתמול השקנו 
הביטוח  בעולם  הבא  הדור  את 
התרגשות  יוצר  המהלך  אכן  בישראל. 
הדיגיטל  שמוצר  שמחים  ואנו  רבה 
כה  התעניינות  מעורר   GO החדש 
עם  פעולה  לשתף  נשמח  אנו  רבה. 
קיבלנו  הביטוח,  סוכני  לשכת  הנהגת 
לכל  המוצר  את  וננגיש  בקשתם  את 

סוכני הכשרה".

לחץ כאן

המשך מעמוד קודם <

ליאור רוזנפלד שמעון מירון

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=36980
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

| חדשות ביטוח

הדילמות של נפלטי ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים
סוף עידן הביטוחים הקבוצתיים מציב בפני המבוטחים זמן קצוב להחליט האם להמשיך את 
רצף הזכויות במסגרת ביטוח פרטי, ואם כן מה התכנית המתאימה? | וישנם כאלה שאין להם 
את הפריבילגיה הזו, כי הם פשוט חסרי יכולת כלכלית לשלם בכל חודש תוספת של מאות 

שקלים עבור ביטוח פרטי | גם האופציה של ביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים על הפרק

הביטוחים  מנפלטי  חלק  עבור 
היום  הסתיים  הקבוצתיים,  הסיעודיים 
לממש  יכולים  היו  שבו  המועד  )ד'( 
ביטוח  ולרכוש  ההמשכיות  זכות  את 
סיעוד פרטי באותה חברת ביטוח שבה 
הקבוצתית.  במסגרת  מבוטחים  היו 
ההמשכיות מבטיחה את רצף הזכויות 
ללא  הקבוצתי,  בביטוח  להם  שניתנו 
הצהרת בריאות ובמרבית המקרים גם 
בהנחות, אולם קיימים הבדלים גדולים 
חברי  בין  ההנחה  ותקופות  בשיעורי 

ארגונים שונים.
בריאות  לביטוחי  מומחה  נקבלי,  גבי 
ההזדמנויות  חלון  כי  מסביר  וסיעוד, 
בדרך  נע  ההמשכיות  זכות  למימוש 
כלל בין 60 ל-90 יום, בהתאם להסכם. 
ברוב ההסכמים אמור חלון ההזדמנויות 
הסכמים  ויש  מרץ  בסוף  רק  להסתיים 
שהוא יפוג בסוף אפריל, מציין נקבלי. 
לחלון  מודעים  להיות  צריכים  "אנשים 
תכנון  ולבצע  המוגבל  ההזדמנויות 
מוגנים",  יהיו  שהם  שיבטיח  סיעודי 

הוא מייעץ.
המעבר מהביטוח הקולקטיבי לביטוח 
הפרטי אינו עניין של מה בכך. כמי שחי 
את השטח, מציג נקבלי תמונה עגומה 
שבוחרים  המבוטחים  היקף  לגבי 
במסגרת  זכות ההמשכיות  את  לממש 
גדול  "חלק  הפרטי.  הסיעודי  הביטוח 
מהאנשים, בעיקר בגילאים המבוגרים, 
החשוב  הביטוח  על  לוותר  נאלצים 
של  המשמעותית  העלייה  בגלל  הזה 
הפרמיה שהם נדרשים לשלם בביטוח 
חלקם  הקבוצתי.  לעומת  הפרטי 
מחפשים  מבולבלים,  מתלבטים, 
על  לדבר  זה  בשלב  קשה  דרכם.  את 
מספרים וזה גם חסר משמעות כרגע, 

כי אנחנו באמצע תהליך".
נקבלי מדגיש  כי הפער בין הפרמיות 
הקבוצתיים  הביטוחים  במסגרת 
בביטוחים  הפרמיות  לבין  זולים,  שהיו 
לא  עבור  מחסום  מהווה  הפרטיים 
יודעים  אינם  "רבים   מבוטחים.  מעט 
הם  שנוצר.  המצב  עם  להתמודד 
פי  גבוהות  פרמיות  לשלם  נדרשים 
כמה מהפרמיות אותן שילמו בקולקטיב 
לעצמם  מרשים  לא  הם  כך  ובשל 

לרכוש את הביטוח הפרטי והם נותרים 
הגנות  מעטפת  עם  או  הגנות  בלי 
חסרה אל מול הצורך. קיים מגוון רחב 
על  המוצעים  ופתרונות  מוצרים  של 
מזה  זה  ונבדלים  הביטוח  חברות  ידי 
על  הסילוק.  ובערכי  במחיר  בעיקר 
האפשרויות,  את  לבחון  מבוטח  כל 
בכדי  מקצוע  איש  עם  להתייעץ 
המתאים  בפתרון  בוחר  שהוא  לוודא 
יכולתו  לצרכיו,  בהתאם  עבורו,  ביותר 

ומאפייניו האישיים".

המחיר  הבדלי  כמה  עד 
משמעותיים?

לפי  עד  להגיע  יכולים  המחיר  "פערי 
שמגיעים  בפערים  מדובר  ויותר.   8
מבוטח  לכל  בחודש  שקלים  למאות 

ובגילאים המבוגרים אף יותר".
בדרך  שהוצעו  הסיעודיים  הביטוחים 
אמנם  היו  עבודה  במקומות  כלל 
המענה  את  נתנו  לא  הם  אבל  זולים, 
עם  כעת,  ארוך.  לטווח  המתבקש 
ביטול הביטוחים הקבוצתיים, לדילמת 
דילמה  מצטרפת  שמזיק,  המחיר 
נוספת – לבחור את הכיסוי המתאים. 
לכולם,  נכון  שיהיה  אחד  פתרון  "אין 
במהלך  לבחור  צריך  אחד  כל  אלא 
ומתקצר  שהולך  ההזדמנויות  חלון 
בהתאם  לו  שמתאימות  ההגנות  את 
למאפיינים האישיים שלו. הגם שזכות 
הרי  כלל,  בדרך  כדאית  ההמשכיות 
בריאותי  ובמצב  צעירים  שמבוטחים 
תקין, יכולים למצוא פתרונות במסגרת 
גם בחברות אחרות.  ביטוחים פרטיים 
הכיסוי  המקרים  במרבית  בנוסף, 

הסיעודי שהיה בביטוחים הקבוצתיים, 
 5 של  תשלום  לתקופת  כיסוי  העניק 

שנים בלבד", מסביר נקבלי.

זול יותר בקופות החולים
הפתרון  אינם  הפרטיים  הביטוחים 
הקולקטיבים.  לנפלטי  המוצע  היחיד 
לחברי  הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי 
מקור  הם   גם  מהווים  החולים  קופות 
ביטוחים  מבוטחים.  אותם  לקליטת 
במרבית  ומהווים  יותר  זולים  אלה 
כדאי,  ראשוני  כיסוי  רובד  המקרים 
בהם  יש  קבוצתיים  בהיותם  אולם 
ודאות  מבטיחים  אינם  והם  מגבלות 

מוחלטת לטווח הארוך.
הממונה  פרסמה  שעבר  בחודש 
טיוטת  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על 
הוראות חדשה, לפיה כלל המבוטחים 
שהסתיים  קבוצתי  סיעודי  בביטוח 
שגילם   ,2017 באוגוסט  ה-31  לאחר 
עדיין  מבוטחים  ושאינם  ומעלה   55
לפוליסת  להצטרף  יוכלו  זו,  במסגרת 
ביטוח סיעודי בקופת החולים בה הם 

חברים, ללא בדיקה רפואית.
הזכאים  מעגל  בהרחבת  המדובר 
באלפי מבוטחים נוספים, שכן ההוראות 
הללו חלו עד כה על מבוטחים בני 60 
ומעלה. אלה יוכלו להצטרף לפוליסות 
חודש  סוף  עד  החולים  קופות  של 
מסיום  ימים   120 תוך  או   ,2018 יולי 
פוליסת הביטוח הקבוצתי שלהם, לפי 

המועד המאוחר מבין השניים.
להצטרף  יכול  ל-55  מתחת  שגילו  מי 
קופת החולים  לחברי  הסיעוד  לביטוח 
בה הוא חבר, בכפוף להצהרת בריאות 

וחיתום. 
מהביטוחים  מהנפלטים  גדול  חלק 
כה  עד  מבוטחים  היו  הקבוצתיים, 
קופת  במסגרת  סיעודי  בביטוח  גם 
המצב  את  מסביר  נקבלי  החולים. 
החדש שבפניו מבוטחים אלה ניצבים: 
בפוליסת  במקביל  מבוטח  שהיה  "מי 
החולים  קופת  של  סיעודי  ביטוח 
ובפוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית, יכול 
להמשיך עם שתי פוליסות – זו לחברי 
סיעודי  ביטוח  ופוליסת  החולים  קופת 
פרטית, בהתאם לזכות ההמשכיות או 

אחרת".
הקבוצתי  שבין  במחירים  הפער  לאור 
ייאלצו  בו  מצב  להיווצר  עלול  לפרטי, 
רבים לוותר על האופציה להחזיק שתי 
פוליסות במקביל, ובכך הכיסוי הביטוחי 

שלהם ייפגע.
בלאומית שירותי בריאות מציינים כי 
אין בידם נתונים על מספר המצטרפים 
שבוטחו  אלה  מקרב  כה  עד 
בקולקטיביים. "מי שגילו מתחת ל-60 
מציינים שם.  רגיל",  כמבוטח  מצטרף 
עוד מוסיפים בלאומית כי אין אפשרות 
להעריך את מספר המצטרפים הצפוי, 
רשות  של  שההחלטה  מניחים  אבל 
ומעלה   55 לבני  לאפשר  ההון  שוק 

תשפיע על מספרם.
נערכות  האם  לשאלה  בתשובה 
אותם  לצירוף  מיוחדות  שיווק  פעולות 
הסיעודי  לביטוח  הקולקטיביים  נפלטי 
"היו  מלאומית:  נמסר  הקופה,  של 
פרסומים כללים. לנו אין מידע למי היה 
לא  ולכן  שהתבטל,  קולקטיבי  ביטוח 

ניתן לפנות אליהם בצורה מפולחת".

גבי נקבלי

גבי נקבלי: "רבים אינם יודעים להתמודד עם 
המצב שנוצר. נדרשת הבנה ולכל אדם עשוי 

להתאים פתרון שונה. הנפלטים נדרשים 
לשלם פרמיות גבוהות פי כמה מהפרמיות 
אותן שילמו בקולקטיב ובשל כך הם לא 

מרשים לעצמם לרכוש את הביטוח הפרטי 
והם נותרים בלי הגנות"



https://www.insurance.org.il/
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ברק אצילי בריאיון ראשון:

"עלינו ליצור קודם כל איחוד, חיבור ומעורבות 
של כל המתכננים הפיננסים"

היו"ר החדש של איגוד המתכננים הפיננסים עומד בפני לא מעט אתגרים | "עברנו את המשבר 
ואנחנו מסתכלים קדימה", אומר אצילי בריאיון לעדיף

עבר  הפיננסים  המתכננים  איגוד 
בסתיו  הפיצוץ  מאז  קשים  חודשים 
עד  שהגיע  מחנות,  שני  בין  האחרון 
המתכננים  איגוד  של  למעורבות 
את  "נשקם  העולמי.  הפיננסים 
התדמית בעבודה קשה, אני לא מכיר 
לעדיף  )ד'(  היום  אמר  אחרת",  דרך 
של  הראש החדש  יושב  אצילי,  ברק 
נבחר  מאז  ראשון  בריאיון  האיגוד, 

השבוע לתפקיד. 
גם  המתכננים,  מכל  ברכות  "קיבלתי 
לשעבר.  ומראשיו  הקודם  מהוועד 
היא  והתחושה  בנו  מאמינים  כולם 
את  .עברנו  יחד  הולכים  שכולם 
קדימה",  מסתכלים  ואנחנו  המשבר 

הוסיף אצילי.
בפניך  שעומדים  האתגרים  מהם 

באופן אישי ובפני האיגוד בכלל?
אחזור  אני  אתגרים.  מעט  לא  "ישנם 
האיגוד  לחברי  שאמרתי  הדברים  על 
עלינו  כל  'קודם  ההצבעה:  בערב 
של  ומעורבות  חיבור  איחוד,  ליצור 
הוועד  עם  יחד  המתכננים,  כל 
המנהל  הוועד  פתוח.  בשיח  מנהל 
בליווי   - במתכננים  יכולתו  ככל  יסייע 
בשטח,  ובעשייה  בתמיכה  מקצועי, 
והכרה  לחיזוק  יפעל  חשוב  פחות  ולא 
מקצועית במקצוע של מתכנן פיננסי. 
שיווקית  יפעל  המנהל  הוועד  בנוסף, 
אלה  המקצוע.  את  לקדם  ורגולטורית 

משימות לא קלות ואנחנו נעמוד בהן.
מנהל  ועד  נבחר  כי  לציין  חייב  אני 
גווני  מכל  אנשים  תשעה  מאוד.  חזק 
המקצוע, שלוש מתוכם נשים שקיבלו 
עשייה  אנשים של  כולם  רבים.  קולות 
שוועד  מאמין  ואני  במקצוע,  ועובדים 
המקצוע  כל  את  ייקח  כזה  מנהל 

קדימה".
נוספים  מתכננים  מביאים  כיצד 

להצטרף לאיגוד?
כלים  נותנים  טובים.  דברים  "עושים 
מקצועי  בליווי  בהדרכות,  מוסף  וערך 
שכחבר  לכולם  ברור  יהיה  ובתמיכה. 
באיגוד מקבלים ערך מוסף. אני קורא 
להצטרף  הפיננסים  המתכננים  לכל 
לאיגוד, לחזק אותו ולהביא להצלחתם 
של כל המתכננים בארץ ושל המקצוע 

בכלל. 

נעים להכיר
CFP שם: ברק אצילי

גיל: 53

מצב משפחתי: אב לשתי 
בנות

רקע מקצועי והשכלה:  
בעל תואר ראשון בכלכלה 

מאוניברסיטת תל אביב ותואר 
שני גם הוא באוניברסיטת תל 

אביב. ניסיון רב בניהול מערכים 
שיווקיים ותפעוליים. מתכנן 

פיננסי מזה יותר מארבע שנים 
לפי כל הכללים של האיגוד 

והדרישות של החזקת הרישיון 
הבין לאומי. עצמאי בחברת 

דה סרוויס

הראש  יושב  הוא  אצילי,  ברק 
המתכננים  איגוד  של  החדש 
הפיננסים. בבחירות שנערכו ביום 
ל-68%  אצילי  זכה  האחרון  ראשון 
מקסים  על  גבר  ובכך  מהקולות, 
לוי בהתמודדות הדו ראשית. 118 
 245 מתוך  הצביעו  מתכננים 

חברים באיגוד. 

האיגוד  של  הכללית  באסיפה 
שנערכה בתל אביב בחרו החברים 
מונה  הוועד  חדש.  מנהל  ועד  גם 
תשעה חברים, והוא יורכב מהיו"ר 
מירית  כהן,  ומעדנה  הנבחר 
אבי  ברונסון,  אייל  עמוסי, 

גסו,  ריצ'רד  הוד,  פיטר  רוזנבלום, 
 .CFP כולם  לוי,  ומקס  אדרי  יעל 
חברות  יהיו  החדש  בוועד  כי  לציין  יש 
שלוש נשים, בעוד שבחברי ההנהלה 
הקודמת לא היו נשים כלל, ולכן מדובר 

בשינוי משמעותי. 

חברי  אישרו  ההצבעה,  לפני  עוד 
בתקנון  החדש.  התקנון  את  האיגוד 
הראש  יושב  כהונת  כי  נקבע  החדש 
תקצור משלוש שנים לשניים. בנוסף, 
נעשתה הפרדה בין המכללה והלימוד 
על  שנעשית  הבקרה  לבין  המקצועי 
ועל  הפיננסים  המתכננים  התנהלות 
מבחן ההסמכה שלהם וכן על הבקרה 

בין  זאת  האיגוד.  של  השוטפת 
שהתרחשו  סדרים  אי  בשל  היתר 

בעבר.
נהלים  בתקנון  נקבע  כן  כמו 
נטול  האיגוד  היות  את  המסדירים 
אינטרסים, שכל מטרתו לחזק את 
המקצוע.  ואת  עצמם  המתכננים 
בנה  נוספים  סעיפים  עם  יחד 
החוקית  התשתית  כל  את  האיגוד 
המתכננים  לטובת  לפעילות 
ההליכים  כל  כרגע  הפיננסים. 
הפורמליים מתנהלים מול הגורמים 
לקבלת  היתר  בין  הרלוונטיים, 
אישור אצל רשם העמותות, תהליך 

שיארך בין שבוע לשבועיים.

איגוד המתכננים הפיננסים מתחדש ביו"ר

כן  כמו   | לוי  מקסים  על  וגבר  מהקולות  ל-68%  זכה  אצילי  ברק 
נבחרו 9 חברי ועד מנהל חדשים, בהם 3 נשים, ואושר תקנון האיגוד 

החדש שמגביל את הכהונה לשנתיים בלבד 
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שיחה חופשית
נעים להכיר

שם: ליאור איבגי

גיל: 33

מצב משפחתי: נשוי

תפקיד נוכחי:  מייסד 
ומנכ"ל 'ליאור איבגי תכנון 

פיננסי ופרישה'

סדר יום

קם בכל בוקר ב-6:30 לאימון ספורט. 
פעמים   3 ק"מ   10 לרוץ  מקפיד  אני 
מתחיל  טובה,  ארוחה  לאחר  בשבוע. 
גופים  עם  בפגישות  העבודה  יום  את 
לקוחות  ביטוח,  חברות  מוסדיים, 
המאוחרים,  בצהריים  ומעסיקים. 
תיקי הלקוחות  לבדיקת  מגיע למשרד 
נכסים  שצברו  משפחות  ברובם   -
פורשים  וגם  ופנסיוניים  פיננסים 
גם  אני  הפרישה.  בצומת  הנמצאים 
ממקסם את שכר הנטו שלהם לאחר 
הפרישה וגם מקטין להם את התשלום 
מניסיוני,  למינימום.  הכנסה  למס 
גבוה  הנצבר  שהסכום  שככל  למדתי 

יותר, התרומה שלי רבה יותר.
למיילים  ומענה  בקריאה  ממשיך 
התפעול  לרפרנטיות  עבודה  והנחיות 
למשרד,  מחוץ  שאני  בימים  שלי. 
שאני  חברות  עם  פגישות  מקיים  אני 
מלווה, ביניהן אל-על נתיבי אויר, פנשו 
ואחרות.  פ"ת  המים  תאגיד  נדל"ן, 
בערבים שאני מרצה בהם, עובר שוב 

על החומר ומתאים אותו לקהל.

מעניין בתחום
מהווה  אני  ופרישה,  פיננסי  כמתכנן 
בחיי  החלטות  לקבלת  אמון  איש 
המשפחות שאני מלווה. זו זכות להיות 
להיות  הללו,  החשובים  בצמתים  שם 
הראשון  מהיום  ערך  ולתת  יצירתי 
 - שלהם  הכלכלי  העתיד  להבטחת 
תקנות,  בחוקים,  להשתמש  היכולת 
להם  ולהעניק  וביטוח  חיסכון  מוצרי 
אני  שלהם.  הכלכלי  בעתיד  וודאות 
להפוך  בבלאגן,  סדר  לעשות  אוהב 
ובכך  לפשוטים  מסובכים  דברים 
להבטיח חיסכון כספי גדול. אני אוהב 
זאת הזדמנות מצוינת  מאוד להרצות. 
להשפיע על העתיד של הרבה אנשים 

בערב אחד.

החלטה לעסוק בתחום

בחברות  כשכיר  שנים   10 לאחר 
המובילות בתחום הביטוח והפיננסים, 
הרגשתי שאני יכול לתת ערך גדול יותר 
ללקוח אם אעשה את עבודתי כמייצג 
על  רחבה  מבט  מנקודת  הלקוח  של 
צרה  ראיה  מזווית  רק  ולא  נכסיו,  כלל 

של החברה. 
לחסוך  אפשר  כמה  עד  מדהים 
 – המלאה  התמונה  על  כשמסתכלים 

לעתים עד מאות אלפי שקלים.

לחקור,  תשוקה  לי  הייתה  תמיד 
מורכבים.  נושאים  ולפשט  לנתח 
סיימתי לימודי תואר ראשון בהתמחות 
ששילוב  וידעתי  דיקאן  כמצטיין  מימון 
עם  הרצאה  הדרכה,  ההוראה,  של 
מנצחת.  נוסחה  יהיה  לקוחות  ליווי 
מעביר,  שאני  וההרצאות  הסדנאות 
יחד עם ליווי לקוחות לפרישה בטוחה, 
התאוריה  בין  המושלם  השילוב  הן 

לפרקטיקה.

שילוב העבודה בחיים הפרטיים 
כעצמאי ובעל משרד, אני מודה כי רוב 

שעות היום מוקדשות לעבודה. 
בשנים אלו, זה מרגיש לי נכון וטוב היות 
ואני משקיע את כל כולי להתפתחות, 

למידה ומתן ערך ללקוחות שלי. 

אני נהנה מכל רגע ובוחר בדרך זו.

ניקוי ראש
ריצות ארוכות ורכיבה על אופני שטח. 
המרחבים  את  בעיקר  אוהב  אני 
הריחות  העזים,  הצבעים  הגדולים, 
של  העצמה  את  ולהרגיש  הנקיים, 

הטבע.

אם לא בתחום 
מוזיקלי.  מפיק  מוזיקה,  יוצר  הייתי 

אהבה גדולה שלי. 
יום  אוהב מוזיקה מכל הז'אנרים. אולי 

אחד אצליח למצוא לזה זמן.

פסגת השאיפות 
שאוכל  כדי  שיותר,  כמה  להרצות 
להקנות כלים לידע פיננסי לכל אדם. 
גדולות  החלטות  מקבלים  אנחנו 

ברגעים קטנים ללא שימת לב.
אני מאחל לעצמי לגעת בכולם.

לא יודעים עלי 
מכור  ופחם,  בעפרונות  מצייר  אני 

ליצירה ונותן לדמיון להשתולל. 

תחביב 
מאז  אותי  משך  האופנועים  עולם 

ומתמיד.
אני חובב אדרנלין מושבע.

בין ריצות למרחקים ארוכים, הרצאות מקצועיות ומתן ייעוץ פיננסי, ליאור איבגי, מייסד 'ליאור 
איבגי, תכנון פיננסים ופרישה', חולם להשפיע על עתידם של אנשים ולעשות מוסיקה

לעשות סדר בבלגאן

 – 'מרכז  מחוז  מנהל  כהן,  אפי 
תפקידו  סיום  על  הודיע  אקספרס' 

בחברת הביטוח הכשרה. 
ומוותיקיה.  החברה  מבכירי  היה  כהן 
בצמרת  תפקידים  מגוון  מילא  הוא 
מסלול  על  אמון  גם  והיה  הכשרה 
לפני  הקים  אותו  בחברה,  ה'פרפקט' 
כשלוש שנים. במהלך שנותיו בחברה 
ולאחר  השירות  מערך  את  כהן  הקים 
שבשלהי  'אקספרס'  מחוז  את  מכן 
הפעילות  מכלל  רבע  היווה  פעילותו 

האלמנטרית של החברה.
וחצי  בשנה  כי  מציינים  בהכשרה 
מחוזות  את  בהצלחה  מיזג  החולפות 
מחוז  תחת  וירושלים  מרכז  אקספרס, 
כ-700  על  עמדה  אחריותו  סך  אחד. 

מיליון שקלים. 



לקוח יקר,
לרכב,  ביטוח  פוליסת  רק  לא  לך  לספק  באפשרותי  שלך,  הביטוח  כסוכן 
לפיצוי בקרות תאונה חלילה, אלא גם פתרונות לצמצום הסיכוי לתאונות 
 דרכים מלכתחילה ולנסיעה בטוחה בכביש, וכל זאת עם הטבות ייחודיות

AWACS
CM107

SDS מבית

Mobileye
PRO 630

AWACS
RD140

SDS מבית

איתוראן
Safty

סוכן ביטוח, רוצה דיוור שיווקי 

כזה עבור לקוחותיך?

פנה אל צוות ה-MarketPRO, אשר ידאג להוציא עבורך 
דיוור עם מיתוג אישי, ללא עלות וללא התחייבות

info@market-pro.co.il  |  03-9076021 

ישראל ישראלי 
סוכנות לביטוח

לאתר

https://www.market-pro.co.il/
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ישנו חוסר מודעות למצבן  בקרב נשים 
הפנסיוני בהווה ובעתיד, כך עולה מסקר 
באמצעות  מבטחים  מנורה  שביצעה 
מכון גאוקרטוגרפיה. בחברה מסבירים 
ידיעה  אי  שכן  במיוחד  מדאיג  הדבר  כי 
עלולים  הפנסיונים  המרכיבים  והבנת 
בכספי  להפסדים  בעתיד  להן  לגרום 
החיסכון הפנסיוני. הסקר שנערך בקרב 
 21-67 גילאי  בין  וגברים  נשים  כ-500 
מהנשים   91% כי  מעלה  בישראל, 
החודשית  הקצבה  לגובה  מודעות  אינן 
שיקבלו בעת הפרישה ו- 72% מהן אף 
הפנסיה  מגובה  רבה  במידה  מוטרדות 
לצרכיהן בהגיען  בפרישה שלא תספיק 

לגיל השלישי. 
הסקר  מגלה  עוד  כי  מציינים  במנורה 
שרק 9.1% שהצהירו כי יש להן הערכה 
מדויקת לסכום הקצבה החודשית אותה 
יודעות  מהנשים   35% ורק  יקבלו,  הן 
שלהן  הפנסיוני  ההסדר  כי  בוודאות 
וביטוח  עבודה  כושר  לאבדן  כיסוי  כולל 
הנתונים:  פי  על  עוד  מוות.  למקרה 
75% מהנשים סבורות שכספי הפנסיה 
לא יספיקו להן בבוא העת זאת לעומת 
שהפנסיה  שמאמינים  מהגברים   35%

שהם חוסכים תספיק להם. 
בחברה ציינו עוד כי לאור הממצאים אין 
בישראל  מהנשים   72% כי  מפתיע  זה 
הפנסיה  מגובה  רבה  במידה  מוטרדות 

שהן יקבלו. 
שכ- הוא  בסקר  היחיד  המעודד  הנתון 
החברה  לשם  מודעות  מהנשים   83%
 44% וכן  הפנסיה,  מתנהלת  בה 
ניהול  לדמי  מודעות  בישראל  מהנשים 
הפנסיה  לקרנות  משלמות  הן  אותו 

שלהן. 

מנורה  למנכ"ל  משנה  גרינולד  יעל 
אגף  ומנהלת  וגמל  פנסיה  מבטחים 
לקחת  צריכות  "נשים  ושיווק:  מכירות 
התכנית  ועל  עצמן  על  אחריות 
הפנסיונית שלהן ולנקוט בכמה צעדים 
שלהן.  הכלכלי  הביטחון  את  שיגדלו 
יותר  נכון  לתכנן  אחריות  עלינו  מוטלת 
העת  שבבוא  כדי  הכלכלי  עתידנו  את 
בחיי  לחיות  לנו  שיאפשר  סכום  נקבל 
את  לדחות  אסור  השלישי.  בגיל  רווחה 

הטיפול בנושא למועד מאוחר יותר".
בנושא  מפגש  השבוע  ערכה  החברה 
סוגיית הפנסיה לנשים, בין היתר בהיבט 
גברים,  לבין  בינן  בחיסכון  הפערים  של 
וכן  כאמור  פנסיה  בנושא  שלהן  הידע 
ההיבטים הפנסיונים הנובעים מיציאתן 
שפרסמה  מהמחקר  לידה.  לחופשת 
מחקר,  וגמל  פנסיה  מבטחים  מנורה 
בקרב מיליון מבוטחי הקרן, ממנו עולה 

נתון מדאיג לפיו ההפסד הכספי לאישה 
עומד  ילדים,  ל-3  במועד הפרישה, אם 

סקר: 91% מהנשים אינן מודעות לגובה הקצבה שיקבלו בפרישה
ממצאי סקר שערכה מנורה מבטחים מגלים כי 72% מהנשים מוטרדות שהפנסיה לא תספיק 
יציאה לחופשות  | אישה מפסידה בממוצע כ-50 אלף שקלים בגלל  לצרכיהן בעת הפרישה 

לידה והפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה
האם את יודעת כמה צפויה להיות פנסיית הזקנה שלך בגיל הפרישה?

עקב  שקלים  אלף  כ-50  על  בממוצע 
היציאה לחופשות הלידה. 

אל תחפשו מתחת לפנס...
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ב-8 במרץ יצוין יום האישה הבינלאומי.
גם השנה נקדיש גיליון מיוחד לציון היום החגיגי בסימן:

נשים בביטוח
לפרסום מאמרים, ראיונות ומודעות במהדורה:
news@anet.co.il | 03-9076000 :'טל

בקרוב: מהדורה מיוחדת לקראת 

יום האישה הבינלאומי

השיקה השבוע ביטוח נסיעות  מגדל 
לדברי  רובוט.  עם  בצ'אט  לחו"ל 
החברה, היא הראשונה בעולם הביטול 
ביטוח  לרכוש  אפשרות  שמעניקה 
נסיעות לחו"ל על ידי שיחה דיגיטלית 
כי  בחברה,  מציינים  עוד  רובוט.  עם 
פוליסה  תונפק  הצ'אט  שיחת  בתום 
במסלול מוזל לביטוח הנסיעה לחו"ל. 

של  החדש  הבוט  בוטי,  אני  "היי, 
המאפשר  חכם  מחשב  אני  מגדל. 
בקלי-קלות  בעזרתי  לרכוש  ללקוחות 
במסלול  עולמי  מסע  מגדל  פוליסת 
 14 עד  של  לטיסות   ,  LOW COST
יום ולנוסעים עד גיל 40". זו ההודעה 

שקיבלו צרכני השירות.
שיווק  סמנכ"ל  רובינשטיין,  תומר 
בוט:  צ'אט  מהו  מסביר  במגדל 
אוטומטי,  רובוטי  צ'אט  ממשק  "זהו 
 SMS-ב ההתכתבות  לאופן  בדומה 
תגובות,  לייצר  היודע   ,Whatsup או 
לענות על שאלות ולמלא אחר בקשות 
שונות של הלקוח, ללא מגע יד אדם. 
הוא נכנס לשימוש בצורה אינטנסיבית 
בגופים פיננסיים בחו"ל במטרה לתת 

מענה לשירותים עצמיים". 
נסיעות  ביטוח  לרכוש  המבקש  לקוח 
ימצא  בוט  הצ'אט  באמצעות  לחו"ל 
מאוד  ובקרוב  החברה  באתר  אותו 
בתחילת  מגדל.  של  באפליקציה  גם 
השיחה יתבקש הלקוח למסור פרטים 
לטיסה,  הנוגעים  ופרטים  אישיים 
למלא שאלון בריאות קצר, לאשר את 
תנאי הפוליסה ולמלא את פרטי כרטיס 
התהליך  לאחר  לתשלום.  האשראי 
הקצר והפשוט תישלח פוליסת ביטוח 
לטלפון  ישירות  דיגיטלית  נסיעות 
הנייד, ללא צורך בניירת או כל אמצעי 

אחר. 
זה  שירות  במסגרת  מציעה  מגדל 
עולמי  מסע  מגדל  ביטוח  לרכוש 
ביטוח  , שהוא   LOW COST במסלול 
דולר   1.45 בעלותו  לחו"ל  נסיעות 
מקיף,  ביטוחי  כיסוי  כולל  והוא  ליום 
ללא השתתפות עצמית, בגין הוצאות 
הרחבה  כגון:  הרחבות  ומגוון  רפואיות 
וחילוץ.  אתגרי  וספורט  נייד  לטלפון 
לנוסעים  כאמור  מיועד  המסלול 
זקוקים  שאינם  )כולל(,   40 גיל  עד 
לתוספת החמרה רפואית, ותוקפו הינו 

למקסימום 14 יום.
חטיבת  מנהלת  אוחנה-קול,  תמי 
שניהלה  ומי  במגדל  הטכנולוגיות 

"הצ'אט  אמרה:  החכם,  הפיתוח  את 
פיתוחים  של  שורה  משלים  בוט 
במגדל  שנעשו  חדשניים  דיגיטליים 
את  משמעותית  לשפר  במטרה 
השירות ללקוחות ולהתאים את ערוצי 
התקשורת לעולם הטכנולוגי שבו אנו 
משאבים  משקיעה  מגדל  נמצאים. 

מגדל השיקה ביטוח נסיעות לחו"ל בצ'אט עם רובוט
 ,LOW COST באמצעות השירות ניתן להנפיק פוליסת מגדל מסע עולמי במסלול

לטיסות של עד 14 יום ולנוסעים עד גיל 40
ותמשיך  רבים בהתאמה למאה ה-21 

להוביל את התחום". 
באשר  עדיף  לשאלת  בתשובה 
"אם  נמסר:  ממגדל  סוכנים,  לתגמול 
נסיעות  ביטוח  פעם  קנה  הלקוח 
הפוליסה  אוטומטית  סוכן,  דרך  לחו"ל 

החדשה תירשם על שם הסוכן".

תומר רובינשטיין

והבריאות  ועדת העבודה, הרווחה 
פה  )ג'(  אתמול  אישרה  הכנסת  של 
אחד את סעיפי חוק ההסדרים לפיהם 
יעבירו חברות הביטוח למוסד לביטוח 
שיפוי  עבור  אחיד,  שנתי  סכום  לאומי 
הוצאות בגין פגיעות מבוטחים פרטיים 

בתאונות דרכים.
הלאומי  הביטוח  בין  נערכו  כה,  עד 
התחשבנויות  הביטוח  לחברות 
ספציפיות לפי כל מקרה בנפרד, והדבר 
סבוכות  משפטיות  התדיינויות  גרר 
וגבייה  לפשרות  הובילו  אשר  וארוכות, 
השנתי  הסכום  הסכומים.  של  חלקית 
ואופן  שישלמו מעתה חברות הביטוח 
השונות,  החברות  בין  שלו  החלוקה 

ייקבעו בתקנות שיגיש שר האוצר. 
אלאלוף  אלי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
את  לקבוע  בתחילה  דרש  )כולנו(, 
הסכומים המדויקים כבר כעת בסעיפי 
הביטוח,  חברות  נציגי  אולם  החוק, 
ההון,  שוק  ורשות  האוצר  משרד 
גובה  על  התעמתו  והחיסכון,  הביטוח 

הסכום.
גל  סיטרין,  הייעוץ  חברת  מנכ"ל 
הממשלה  מטעם  הציג  הרשקוביץ, 
הפרמיות  שיעור  לפיו  התחשיב,  את 
למוסד  הביטוח  מחברות  שיועבר 
 10.16% על  יעמוד  לאומי  לביטוח 
מתחשב  סביר,  מספר  "זה  בשנה. 
הרשקוביץ.  אמר  ביותר",  ומינימליסטי 
הביטוח,  חברות  איגוד  מנכ"ל  אולם 

הסעיפים בחוק ההסדרים אושרו פה אחד בוועדת העבודה, הרווחה 
והבריאות של הכנסת | הסכום השנתי שישלמו מעתה חברות הביטוח 
ואופן חלוקתו בין החברות השונות, ייקבעו בתקנות שיגיש שר האוצר

לנו  "דרוש  טען:  רוטקופף,  גיא  ד"ר 
החישובים  את  לבדוק  מנת  על  זמן 

האלה. הם לא בהכרח נכונים".
התקציבים  באגף  לאומי  ביטוח  רכז 
אמר  לנדו,  גל  האוצר,  במשרד 

סוף לגבייה החלקית? חברות הביטוח 
יעבירו לביטוח הלאומי סכום גלובלי על 

פגיעות מתאונות דרכים

ד"ר גיא רוטקופף

נעשתה סתם  לא  "הבדיקה  בתגובה: 
כך". עו"ד רועי קרת מהמוסד לביטוח 
יכלו  הביטוח  "חברות  הוסיף:  לאומי 
להביא חישובים מטעמם. בכל מקרה, 
צריך  האוצר  הגיע  אליו  החישוב 

להופיע כמו שהוא בחוק". 
החליט  הדעות,  מחילוקי  כתוצאה 
את  כנו  על  להותיר  אלאלוף  ח"כ 
המדויק  הסכום  כי  הקובע  הסעיף 
להתחשבנות ייקבע בתקנות בהמשך, 
הנוכחית.  החוק  הצעת  במסגרת  ולא 
גבוה  להיות  צריך  המספר  "לדעתי, 
יותר. חברות הביטוח ניצלו את חולשת 
לעצמן",  רווחים  להותיר  כדי  המדינה 

אמר אלאלוף.



ביטוח נסיעות לחו״ל

סגור לי

 מהיום הלקוחות שלך יכולים לרכוש ביטוח נסיעות מגדל מסע עולמי 
במסלול Low Cost באמצעות שיחה עם הצ'אט בוט של מגדל.

  ביטוח Low Cost מיועד לטיסות של עד 14 יום ולמבוטחים עד גיל 40 )כולל(.
  המכירה תירשם על שם הסוכן המשויך ללקוח

 

תכירו את בוטי - הצ'אט בוט של מגדל

מגדל. חברת הביטוח המובילה בישראל.
מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ

כפוף לגיל 40 ומקסימום 14 ימי שהיה בחו"ל ללא הרחבות.
ההצטרפות כפופה לאישור החברה לחיתום רפואי. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת הזכויות 
והחובות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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| ביטוח ועולם

ביטוח
עולמי

אורי שלזינגר

פצחנים  פרצו   2017 שנת  במהלך 
העסקים  מכל  ל-54%  )האקרים( 
בארה"ב  והבינוניים  הקטנים 
אלו  מעסקים  לכ-50%  )בהשוואה 
המקרים,  במרבית   .)2016 בשנת 
מספיק  אין  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
מערכות  מחלקות  לממן  כדי  הכנסות 
חשופים  אלו  עסקים  משלהם.  מידע 
באמצעות  'פישינג'  של  להתקפות 
דוא"ל או הונאות המתרחשות  בחנויות 

הווירטואליות שלהם.
איחדה   AGCS זה,  למצב  במענה 
אשר   ,Zeguro החברה  עם  כוחות 
ואלי,  בסיליקון  ממוקמת  הנהלתה 
קטנות  לחברות  לסייע  במטרה 
באמצעות  נעשה  האמור  ובינוניות. 
מידע  מנהל  פלטפורמת  של  השקה 
לנהל  המיועדת  וירטואלי  ובטיחות 
חשיפות סייבר ולהקטין באופן כללי את 
אחרי  פיננסיים  הפסדים  של  הסיכון 

פריצה למסד נתונים.
 AGCS ללקוחות  מאפשר  זה  פתרון 
הדיגיטאלי  על העולם  ושליטה  בקרה 
פשוט  ממשק  באמצעות  בחברתם  
במקרה  ומקל  בבטחה  אותם  המוביל 
תוך  זאת  כל  לדאגה,  מקום  בו  שיש 

אימון העובדים להתנהלות נכונה.

ביטוח סייבר לחברות 
גדולות

חברת  עם  פעולה  משתפת   AGCS
 ,Cyence Risk Analytics
 Guidewire-מ חלק  עתה  שהיא 
של  ניתוח  לספק  כדי   ,Software
וכדי  סייבר  סיכוני  של  החשיפה  מידת 
לעסקים  מידתי  ביטוחי  כיסוי  'לתפור' 
החברה  של  השירותים  גדולים. 
בתוך  מוטמעים  להיות  מתוכננים 
דיגיטליות חדשות  פלטפורמות הפצה 
שיאפשרו חיתום אוטומטי של פוליסות 
סייבר לחברות בינוניות. נוסף על כך, 
כלי  יפותח  הפעולה,  שיתוף  במסגרת 
למקרים  מודלים  ולבניית  לחיזוי  חדש 
עסקית,  בפעילות  הפרעה  של 
להפסדים  העיקרית  כסיבה  המדורגת 

אחרי אירועי סייבר. 
של  הממוצעת  העלות  בארה"ב, 
פריצה למסד נתונים הסתכמה בשנת 

2017 ב-117 אלף דולרים.
במחקר  המופיעים  לנתונים  בהתאם 
העולמי  הביטוח  שוק   ,  KPMGשל
נגד התקפות סייבר צומח בשיעור של 
 2015 בשנת  אם  לשנה.   20-25%
הוערך  מפרמיות  ההכנסות  היקף 
הוא  הצפי  דולרים,  מיליארד  בכ-2.5 
דולרים  מיליארד   7.5 של  להכנסות 
כ-20  של  וסכום   2020 שנת  עד 
מיליארד דולרים, לאחר שיעורי צמיחה 

מרשימים, עד לשנת 2025.

העלות הממוצעת לפריצת סייבר עמדה אשתקד על 117 אלף דולרים לבית עסק

יותר ממחצית העסקים הקטנים והבינוניים 
בארה"ב חוו פריצת סייבר ב-2017

במרחב  הנמצאים  הרחפנים  מספר 
ויוצר  ניכר  גדל באופן  האווירי הציבורי 
בהתאם  בשמים.  בטיחותי  היבט 
להערכות, מספר הרחפנים המסחריים 
בעולם צפוי להגיע ל-4.7 מיליון יחידות 
לאחרונה   .2020 שנת  עד  יותר  או 
הודיעה AGCS על שותפות עם חברת 
המתמחה   ,Flock הבריטית  ההזנק 
ביטוח  ליצירת  האינשורטק,  בתחום 
לפי דרישה של רחפנים בעבור טייסים 
הפנאי.  לשעות  טייסים  או  מסחריים 

השירות ניתן באמצעות ישומון.
לרכוש  יש  מדוע  עולה השאלה  תמיד 
לשעות  רחפנים  טיסות  עבור  ביטוח 

הפנאי? 
רחפנים הם זולים, קטנים, רבים וקלים 
יותר להפעלה.  לשימוש ולכן מסוכנים 
בהגנת  חשוב  תפקיד  יש  לביטוח 
והציבור מסיכונים הנלווים  המפעילים 
אמת  בזמן  ביטוח  רחפנים.  להפעלת 
קיים  הוא  אלא  העתיד  רק  לא  הוא 
מנהל  צ'מברליין,  טום  עכשיו.  כבר 
 AGCS-חיתום בתעופה כללית וחלל ב
אין  הנוכחי  שבמצב  אומר  בריטניה, 
 55 עוד כל צורך לשאול את המבוטח 
שאלות כדי להבין את פרופיל הסיכונים 
5 שאלות  של הלקוח אלא לשאול רק 
ביג  באמצעות  השאר  על  ולהשיב 

של  לשימוש  הקל  הישומון  דאטה. 
 ,Flock Cover app הביטוח  רכישת 
 ,iOS-ו אנדרואיד  ידי  על  הנתמך 
בלחיצת  לרכוש  למפעילים  מאפשר 
על  המבוסס  רחפנים  ביטוח  כפתור 

הגישה 'תשלום רק עבור טיסה'.
הודעות  העברת  גם  מאפשר  הישומון 
ועדכון  האישי  החשבון  עדכון  תביעה, 
מנהלתיים  במסכים  הרחפן  פרטי 

אחרים.

אומר  קלינגר,  אד  פלוֹק,  מנכ"ל 
של  אמת"  בזמן  ה"סיכונים  שמנוע 
כדי  דאטה  בביג  משתמש  פלוק 
רחפן  טיסת  של  הסיכונים  את  לכמת 
אליאנז'  הביטוח  לחברת  ומאפשר 
מוסיף  ביטוח.  פוליסות  מיד  לחתם 
ואומר טוני אברי, חתם תעופה כללית 
שתשלום  בריטניה,   AGCS-ב וחלל 
לצד  נדרש,  כשהוא  רק  ביטוח  עבור 
לכל  הכיסוי  את  לתפור  האפשרות 
בקהילת  חיובי  באופן  התקבל  טיסה, 

מטיסי הרחפנים.

מה נדרש ממפעיל רחפן המעוניין 
לרכוש ביטוח באמצעות הישומון? 
1. להיכנס למערכת או להירשם אם זו 

הטסתו הראשונה.

זו  האם  הטיסה:  סוג  את  לבחור   .2
בלבד?  בראייה  או  ראייה  בקו  טיסה 
אשר  הטיסה  ואזור  מיקום  קביעת 
בטיסה  הסיכון  מידת  תיקבע  לפיו 
בנוי  אזור  אוויר,  )מזג  תמחורה  וכמובן 
בצפיפות או בכפר, כבישים, בתי ספר 
בזמן   – לטיסה  המועד  קביעת  וכו'(. 

אמת או מאוחר יותר. 
3. קבלת דו"ח סיכונים לטיסה בהתאם 
לנתונים  ובהתאם  שנמסרו  לנתונים 
הסביבתיים המשפיעים על התמחור. 

תנאיה  הפוליסה,  פרטי  קביעת   .4
וכיסויה. ניתן לבחור כיסוי הנע בין שעה 
חבות  כיסוי  בחירת  שעות.  לשמונה 
מתאים הנע בין 1 מיליון ליט"ש ל-10 
מסמך  להוריד  אפשר  ליט"ש.  מיליון 

מצורף ולקרוא את פרטי הפוליסה. 
שנרכשה.  הפוליסה  פרטי  הצגת   .5
של  המוערך  וזמן  מיקום  הצגת 
בפוליסה:  מכוסה  מי  וכמובן  הפוליסה 
ולגורמים  למטיס  חבות  וכיסוי  הרחפן 

אחרים באזור הטיסה.
אחרי  שניות   30 ותשלום.  רכישה   .6
עצר  שעון  מתחיל  הרכישה  אישור 
לסגור  אפשר  המבוקש.  הטיסה  לזמן 
במקרה  תינתן  והתרעה  הישומון  את 
ונדרש  מתקרב  הביטוח  סיום  שמועד 

זמן ביטוח נוסף. 

קרוב ל-5 מיליון רחפנים עתידים לעופף בשמיים בשנת 2020 ולסכן 
את הציבור ואת התנועה בשמים. שיתוף פעולה בריטי מאפשר לבטח 

רחפנים למשך השימוש בהם בלבד

ביטוחי רחפנים - דווקא לא בשמיים
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

|מאמרים ודעות

פרופ' זיו רייך, רו"ח

פנסיה חובה 
לעצמאים

תחזית התמותה נקבעת על ידי מומחים 
על  המסתמכים  חישובים  שמבצעים 
רמת  ומהווים  היום  הקיים  המידע 
האוכלוסייה  מהרכב   95% של  ביטחון 
שלהם  וההנחות  התוצאות  העתידי. 
להתפתחות  סביר  תחליף  משמשות 
תמותה,  רמת  העתידית,  האוכלוסייה 

רמת מאזן וכו'.  
משתמשים  המסורתית  בתחזית 
תחזית  גבוהה,  תחזית  של  במונחים 
שאין  כיוון  נמוכה,  ותחזית  בינונית 
הוודאות  מידת  את  לקבוע  אפשרות 
בסופו  כי  אותה,  לכמת  אף  ניסיון  ואין 
של דבר המטרה היא חיזוי מצב עתידי 

ברמת אמינות סבירה.

תחזיות סטוכסטיות
)אקראיות  סטוכסטיות  תחזיות 
בהן  להשתמש  נהוג   - הסתברותיות( 
על  המסתמכות  גדולות  במדינות 
קיצוניים,  מקרים  למדיניות,  התוצאות 
רצוי  סין.   - לדוגמה  וכד'.  חוקים 
טווח  ארוך  יעידו על מצב  שהתוצאות 
וודאות מספריות  ואי  וודאות  עם רמות 
שיוכלו  כדי  סטטיסטיים  חישובים  דרך 

לממש אותן במציאות.
משלושה  מורכבת  התחזית  שיטת 

שלבים:
בשלב הראשון: 

מחשבים מודלים לחיזוי מרכיבי השינוי: 
תמותה  של  עתידיים  ערכים  פריון 
והגירה כאשר אלה נתפסים כמשתנים 

מקריים עם סטיית תקן.
בשלב השני:

בשיטת  בסימולציות  משתמשים 
לבצע  היא  הכוונה  קרלו".  "מונטה 
באופן אקראי מתוך הערכים העתידיים 
להסתברויות  ובהתייחס  האפשריים 
הראשון  בשלב  במודלים  שהוגדרו 
פריון,  של  שונים  אקראיים  צירופים 
אלפי  ואף  )מאות  ותמותה  הגירה 
אותם  נלקחים  בהמשך  פעמים(. 
בגילאים  התפלגות  ומבוצעת  ערכים 
שנות  כל  לאורך  הבסיס  משנת 

התחזית.
בשלב השלישי: 

בשלב האחרון יש לבדוק את התפלגות 

אחת  לכל  שהתקבלו  התוצאות 
מהתחזיות. 

קבוצות האוכלוסייה בתחזית: 
ישראל נחשבת מדינה מגוונת, וכמובן 
תרבותיים  חברתיים,  מאפיינים  ישנם 
ודמוגרפיים שונים לכל קבוצה. ישראל 
מחולקת לשלוש קבוצות: האוכלוסייה 
היהודית הכללית, האוכלוסייה הערבית 
והאוכלוסייה החרדית. חלוקת הקבוצות 
תיקבע לפי מידת ההשפעה שלה על 
שתשפיע  קבוצה  למשל,  המדדים. 
בעלת  קבוצה  או  המדיניות  על 
לדוגמה.  כחרדים  ייחודית  התנהגות 
לקבוצות כאלה יש דפוסי פריון שונים 
ולכן  בעתיד  גודלה  על  המשפיעים 
נפרדת.  כקבוצה  מעמד  מקבלת  היא 
של  ותחזית  קבוצות  כמה  ישנן  כמובן, 
לשאר  כמדגם  תשמש  לא  מהן  אחת 
הקבוצות. לכן, נעשה ממוצע של כמה 
יכולים  בנפרד.  קבוצה  לכל  פרמטרים 
להימצא הבדלים באותו פרמטר ביחס 
את  שמשנים  חיצוניים  למשתנים 
תוצאות המבדק. לדוגמה, באוכלוסייה 
הדתיות  רמת  בין  מתאם  יש  היהודית 
אחרת  אוכלוסייה  ובכל  הפריון,  לרמת 
אפשר למצוא עוד דוגמאות כאלו. על 
צריך  לגיטימיות  תוצאות  לקבל  מנת 
להתייחס גם לזה בתחזית ואז, בהנחת 
לכלול  מנסים  הפרויקט  של  העבודה 
את כל הגורמים החיצוניים בכל קבוצה 

בשונה מהשנייה.  

הגירה ומעברים בין 
הקבוצות: 

מרכזי  למרכיב  נחשבת  אף שההגירה 
ששים  במהלך  המדינה  של  בקיומה 
ההגירה  סעיף  האחרונות,  השנים 
על  בהשפעה  משמעותי  נחשב  לא 
העולים  לאחוז  ומתייחסים  התחזית  
כשווה לאחוז המהגרים לחו"ל. הנחה 

זו נקבעה ממספר שיקולים:
גידול  על  ההגירה  השפעת   -
נמוכה  האחרונות  בשנים  האוכלוסייה 
בכ- השנתי  בחישוב  ומוערכת  מאוד 
יציב  ישאר  שהמצב  בהנחה   .0.2%
לו  תהיה  לא  הבאות,  השנים  ב-50 
תוצאות  על  משמעותית  השפעה 

התחזית.
- אפשרי שההגירה תשפיע בעתיד על 
מדויק  מידע  אין  כעת  אבל  התחזית, 
הצפויים  הכיוונים  או  העוצמה  לגבי 
בגדר  רק  תישאר  הצעה  כל  ולפיכך 

הנחה. 
ההגירה  ללא  התחזית  תוצאות    *
הלידה  השפעת  על  נטו  מעידות 
והתמותה על גודלן של שלוש קבוצות 

האוכלוסיה בישראל. 
מאוכלוסיות  מורכבת  שישראל  כיוון 
שונות ישנו דבר נוסף הקיים בה והוא 
בין הקבוצות. אבל גם המעבר  מעבר 
ההחלטה  בתחזית.  משקל  קיבל  לא 

הזאת הסתמכה על כמה שיקולים: 
היהודית  האוכלוסייה  בין  המעבר   *

והערבית צונח. 

מקובל לחלק את האוכלוסיה בישראל לשלוש קבוצות מרכזיות, כשלכל אחת מאפייני ילודה, 
פריון ןהתנהגות משלה | התחזיות נחוצות להבנת מבנה החברה בעתיד

האוכלוסיה בישראל - שיטות לתחזית תמותה

*  קבוצת 'האחרים' נכללה באוכלוסיית 
היהודים. אין צורך בחישוב אחוז הגיור 

העתידי. 
*  שיעור היציאה מאוכלוסיית החרדים 

נמוך מאוד. 
על פי המידע הקיים היום, לא מצופה 
המרכיבים  בשלושת  משמעותי  שינוי 

הללו אלא רק יציבותם. 

תחזית סטוכסטית חלקית
היא  בישראל  הקיימת  התחזית 
כיוון שהיא תחזית  סטוכסטית חלקית, 
של שלוש אוכלוסיות שונות ולכל אחת 
בינונית  גבוהה,  הנחה  חושבו  מהן 
ונמוכה נפרדת. על מנת להכין תחזית 
סטוכסטית מלאה המסכמת את שלוש 
בחישוב  גם  צורך  ישנו  האוכלוסיות, 
הפריון  של  המשותפת  השונות 

והתמותה בין האוכלוסיות.

לביטוח  הספר  בית  דיקן  הינו  הכותב 
באקדמית נתניה.

לפרסום מאמרים, ריאיונות ומודעות
news@anet.co.il | 03-9076000 :’טל

בקרוב: 
מהדורה מיוחדת לקראת 

יום האישה 
הבינלאומי
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| פסיקה

עו"ד עודד שטרנברג

דין 
ודברים

זהו מקרה עצוב. גדי )שם בדוי( פיתח 
בשנות  והגיע  מזהירה  ניהול  קריירת 
בכיר  ניהולי  לתפקיד  לחייו  החמישים 
במסגרת  במשק.  גדולה  בחברה 
היתר,  בין  אחראי,  גדי  היה  תפקידו 
השתתפה  שבהם  גדולים  מכרזים  על 
קצת  תקופה  לאחר  שניהל.  החברה 
שני  הפסיד  שבה  מוצלחת  פחות 
יום ראשון הייתה  מכרזים, בבוקרו של 
אמורה להתקיים פגישה גורלית בין גדי 
לבין נציגי חברה גדולה מאד – פגישה 
שמשמעותה עבור גדי והחברה שניהל 
הנה זכייה או הפסד במכרז נוסף וגדול 

מאוד בהיקף של 20 מיליון שקלים.
במוצ"ש, ערב הפגישה הגורלית, יצא 
גדי להליכה ובמהלכה התמוטט ומת. 

אותה,  שפקד  האסון  לאחר  מה  זמן 
פנתה אלמנתו של גדי לביטוח הלאומי 
בעלה  של  בפטירתו  יכיר  כי  וביקשה 
למותו  שגרם  לבבי  מאירוע  המנוח 
בחוק  כמשמעותה  בעבודה  כפגיעה 

הביטוח הלאומי.

טענתה העיקרית של האלמנה הייתה 
לקראת  מאוד  גדול  בלחץ  היה  גדי  כי 
מבחינתו,  לטענתה,  הפגישה.  מועד 
הצלחה במכרז הייתה עמידה ביעדים 
עמידה  וכן  כמנכ"ל  לו  הוצבו  אשר 
היא  מאירופה.  האם  חברת  ביעדי 
את  אישי  באופן  לקח  גדי  כי  הוסיפה 

החברה,  של  והכישלונות  ההצלחות 
במיוחד לאחר שני כישלונות המכרזים 
הקודמים שבהם טיפל. עוד הוסיפה כי 
במהלך סוף השבוע לפני הפגישה גדי 
שקט  באי  מצוי  והיה  לחוץ  מאוד  היה 
שיחות  מספר  ניהל  ואף  חריג  באופן 
טלפון עם עובדים בחברה - דבר שלא 
של  המנוחה  בשעות  לעשות  נהג 

העובדים.

לא  הלאומי,  הביטוח  לטענת  מנגד, 
במהלך  אירוע  של  קיומו  כלל  הוכח 
לקשור  אפשר  שאליו  גדי  של  עבודתו 
את התפתחות האוטם. מדובר במתח 
חשוב,  מכרז  סגירת  לקראת  מתמשך 
פרק  על  המשתרע  ומתח  מאמץ  אך 
"אירוע  בבחינת  אינו  ממושך  זמן 

כי  מסכם  הלאומי  הביטוח  תאונתי". 
לדעתו פטירתו של גדי ארעה כתוצאה 
ממחלה טבעית והשפעת העבודה על 
מותו, אפילו אם הייתה כזאת, פחותה 

בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. 
בפתח דבריה מדגישה השופטת כי על 
יוכר כתאונת  מנת שאוטם שריר הלב 
עבודה על התובע להוכיח קרות אירוע 
קרות  לפני  בסמוך  בעבודה  חריג 
להוכיח  כך, על התובע  האוטם. לשם 
אובייקטיבי  מאורע  של  התרחשות 
בעבודתו, אשר היה בגדר אירוע חריג 
לגביו באופן סובייקטיבי. עוד מציין בית 
יבוא  כי על מנת ש"אירוע חריג"  הדין 
בגדר "תאונת עבודה" צריך שהאירוע 
אין  אמנם  ובמקום.  בזמן  יוגדר  החריג 
רגעי  יהיה  חריג  אירוע  אותו  כי  הכרח 

אלמנת איש עסקים מצליח אשר נפטר מדום לב במהלך הליכה שגרתית ערב פגישה עסקית 
דרמטית תבעה את המוסד לביטוח לאומי | הרכב הדיינים קבע כי אכן מדובר באירוע חריג

ביהמ"ש: פגישת עבודה מכרעת המובילה לאירוע לבבי 
עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה

כדי  עולה  אינו  שמשכו  ובלבד  וקצר 
או  "שיא"  בו  )שאין  מתמשך'  'מתח 

"עליית מדרגה"(.

המשפטי  המצב  את  שסקר  לאחר 
הראיות  ממכלול  כי  הדין  בית  קובע 
שהובאו בפניו מצטיירת תמונה כי אכן 
מדובר היה במכרז בהיקף מאוד גדול, 
שיצר אצל גדי ז"ל לחץ רב בשל היקפו 
זה  למכרז  סמוך  כי  העובדה  בשל  וכן 
הפסיד שני מכרזים גדולים, הגם שהיה 
בטוח שהחברה אמורה להצליח בהם. 
הנמנע  מן  לא  כי  מוסיף  הדין  בית 
עם  מתמשך.  במתח  היה  מדובר  כי 
ראשון  ליום  שנקבעה  הפגישה  זאת, 
למתח  בנוגע  מדרגה"  "עליית  הייתה 
מציינים  שוכנענו,  ז"ל.  גדי  שרר  שבו 
מבחינת  כי  הציבור,  ונציגי  השופטת 
ליום  סמוך  שניהל,  והחברה  ז"ל  גדי 
להתקיים  אמורה  הייתה  בו  ראשון 
"שיא"  נוצר  אכן  המכריעה,  הפגישה 
המתמשך  במתח  מדרגה"  ו"עליית 
לראות  ויש  הנדון  למכרז  קשור  שהיה 

בכך "אירוע חריג".
את  מקבל  הדין  בית  דבר  של  בסופו 
תביעת האלמנה וממנה מומחה-יועץ-
הסיבתי  הקשר  בחינת  לצורך  רפואי 
שבין האירוע החריג לבין הליקוי בליבו 

של גדי  בסמוך לאירוע.

)ב"ל 32735-06-16(.

הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני
ביטוח ונזיקין.

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. *בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ש"ח בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. פטור ממס רווח הון יתאפשר 
בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים )לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש( והכל בכפוף לתקנון 
ולהוראות הדין כפי שיעדכנו מעת לעת. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי יועץ / משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת 

בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס. 

המאפשרת ללקוחותיך לחסוך וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מיתרונות מס*

פסגות גמל להשקעה
הדור הבא של החיסכון:
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| חדשות ביטוח

    
 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים

Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 
 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

 לתוכניות מרפא סוכנות לבטוח דרושים סוכנים מורשים המעוניינים להרחיב 
את פעילותם בביטוחי הבריאות והסיעוד. הסוכנות תעמיד לרשות המתאימים 
צוות לויי מקצועי במכירות, שיווק, חיתום, טיפול  בתביעות, הפקות פוליסות 
מצוינים.  בתנאים  ישירות עם חברת הראל  למתאימים הסכמי עמלות  וכד'. 

לתיאום, סמדר: 050-4514151.

     לחברת אייזנברג-אליאש יח"צ וקשרי משקיעים דרוש/ה יועץ/ת תקשורת 
דרישות התפקיד: ניסיון של שנתיים לפחות במשרד יחסי ציבור, יכולת כתיבה 
וניסוח גבוהים, יכולת עמידה בלחצים, יחסי אנוש טובים ועבודת צוות,  היכרות 
מעמיקה עם עולמות הכלכלה ושוק ההון - יתרון, אנגלית ברמה גבוהה,  ניסיון 

lee@pr-ir.co.il :עיתונאי - יתרון. קו"ח

נגישות  בעל  במקום  ונמצאת  הביטוח  ענפי  בכל  פעילה  ביטוח  סוכנות     
גבוהה וחנייה בלתי מוגבלת, צפונית לצ'ק-פוסט מציעה לסוכן ביטוח

חדרים ואופן ספייס להשכרה או דרך שיתוף פעולה מכל סוג שהוא.
לפרטים נוספים יש לפנות לאיתמר -  052-2421368.

     יש לך ניסיון בחיתום הנדסי? הצטרף לנבחרת המובילה של מרחב עסקים 
giyus@migdal.co.il גדולים במגדל לתפקיד עם אופק ניהולי

 מגדל מחפשת חתם הנדסי עם ניסיון לקידום לתפקיד ניהולי. תנאים טובים 
giyus@migdal.co.il    למתאימים

וצבע לרכב של קבוצת שגריר, דרוש/ה מנהל/ת   למרכז שירות לפחחות 
מרכז  של  האדמיניסטרטיבי  הצד  ניהול  התפקיד  במסגרת  לנתניה.  משרד 
השירות, קבלת קהל, מילוי טפסים, הכנת תיק לקוח, התנהלות שוטפת מול 

חברות הביטוח, שמאים. טיפול בגבייה, והנהלת חשבונות.
משרה מלאה - א'-ה' 08:00-17:00 )אין אפשרות לגמישות(.

ניסיון  חובה,   – עולם הרכב/ הנהלת חשבונות  ניסיון בתחום הביטוח/  דרישות: 
יחסי  לחץ,  יכולת עבודה תחת  גבוהה,  שירותיות ברמה  חובה,   – בניהול משרד 

job@shagrir.co.il :אנוש טובים, נכונות להשתלב לטווח הארוך. קו"ח

 למרכז המומחים לביטוח ופיננסיים דרוש/ה חתם/מת למחלקה האלמנטרית. 
העבודה כוללת חיתום של רכב, דירות ועסקים, הפקת מסמכים, הצעות ביטוח, 
בקרה  בדיקה/  מחיר,  הצעות  מתן  אמצעי התשלום,  גביה של  פוליסה,  שליחת 
העבודה  אישורים.   / זכאויות  בדיקת  ובקשות,  להצעות  והתאמתן  הפוליסה  על 

מתבצעת מול כל חברות הביטוח. 
היקף  בעלת  ביטוח  ביטוח/בסוכנות  בחברת  בחיתום  ניסיון  התפקיד:  דרישות 
פעילות משמעותי- חובה. ידע בתחום הביטוח בדגש על ביטוח רכב ודירות- חובה. 
השכלה בתחום הביטוח - יתרון משמעותי. שליטה גבוהה ביישומי המחשב- חובה

hr@myexperts.co.il :קורות חיים

 לסוכנות ביטוח דרוש/ה חתמ/ת עסקים למשרדינו בפ"ת/נתניה/חיפה.
orly@shaham.co.il :משרה מלאה ומיידית. סודיות מובטחת. קו"ח למייל

 
     לסוכנות הביטוח "מבטח סימון" דרושים סוכני/ות ביטוח פנסיוני 

רישיון סוכן/ת ביטוח – חובה. ניסיון של שנה ומעלה כסוכן/ת פנסיוני – חובה.
אוריינטציה מכירתית. אסרטיביות ויכולת ביטוי ברמה גבוהה.

jobs@mvs.co.il :קורות חיים יש לשלוח ל
     

מלאה  למשרה  ותביעות  גביה  בחידושים,  לטיפול  אלמנטרי,  פקידת  דרושה   
בראשל"צ. תנאי עבודה מעולים, נא לפנות לאורה – 050-2578030 או לאיציק 

.050-5260033 –

בינלאומית  פלטפורמה  בלנדר, 
לאשראי צרכני, גייסה 16 מיליון דולרים 
מוסדיים  גופים  בהובלת  וחוב  בהון 
בינלאומיים.  ומשקיעים  אירופים 
מעורב  גיוס  סבב  כי  נמסר  מהחברה 
וקיימים  חדשים  משקיעים  כלל  זה 
חוב  וגיוס  קפיטל  בלומברג  כקרן 
הגיוס  האירופית.  אייפל  מקבוצת 
של  הכולל  הגיוסים  סכום  את  משלים 
החברה ל-23.5 מיליון דולרים. בחברה 
להשתמש  מתכננת  היא  כי  מציינים 
הובלת  להמשך  הנוכחי  הגיוס  בכספי 
ומתן  הצרכני  האשראי  בשוק  השינוי 
במדינות  בית  למשקי  אמיתי  פתרון 
יופנו  שגויסו  ןהכספים  פועלת,  בהן 

להתרחבות החברה בשוק האירופי.
משותף  ומייסד  מנכ"ל  אביב,  גל  ד"ר 
בתנופת  נמצאת  "בלנדר  אמר: 
בישראל  משמעותית  וצמיחה  עשייה 
במדינות  לפעילותה  מעבר  ובאירופה. 

בעלת השליטה בכלל ביטוח קבוצת 
אי.די.בי פתוח, הסתדרות המעו"ף, 
וועד עובדי כלל ביטוח חתמו על הסכם 
מיוחד לחלוקת מענק לעובדים כאשר 
יושלם הליך מכירת כל החזקותיה של 
מאי.די.בי  בכלל.  )כ-39.8%(  אי.די.בי 
נמסר לבורסה כי כלל ביטוח אינה צד 

להסכם.
לפי ההסכם, אם אי.די.בי תצליח למכור 
בכלל,  הנוכחיות  אחזקותיה  מלוא  את 
המועסקים  עובדים  כ-4,000  יקבלו 
תחת הסכמים קיבוציים מענק מכירה 
שגובהו יסתכם ב-80-120 מיליון שקל 
המענק  המכירה(.  למחיר  )בהתאם 
עצמה  שאי.די.בי  במקרה  גם  יחולק 
על  מהממונה  שליטה  היתר  תקבל 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
נמסר כי אם המוסדות המוסמכים של 
מענק  את  לאשר  יסרבו  ביטוח  כלל 
בעלת  של  מאמציה  אף  על  המכירה 

נחתם הסכם לחלוקת מענק 
מכירה של עשרות מיליוני 
שקלים לעובדי כלל ביטוח

השליטה, קבוצת אי.די.בי תעניק רשת 
 40-80 של  בהיקף  למענק  ביטחון 
כלל  ידי  על  ישולם  אשר  שקל  מיליון 

ביטוח. 
פי  על  העובדים  בין  יחולק  המענק 
מפלים  ובלתי  שוויוניים  קריטריונים 
עליהם יחליט ועד העובדים בבוא העת, 
שיכללו בין היתר ותק, גובה שכר ותקרה 
מרבית. העובדים שייהנו מההסכם יהיו 
עובדי כלל ביטוח, כלל ביטוח אשראי, 
אשראי  כלל  וגמל,  פנסיה  כלל 
 - כ.נ.ף  מערכות,  כללביט  ומימון, 
כלל ניהול פיננסים, והכלל הראשון.

אי.די.בי  )ד'(  היום  הודיעה  כך  בתוך 
על  פייננשל  הואבנג  לחברת  פתוח 
פקיעתו של מזכר ההבנות למכירת כלל 
היא  ההודעה  אי.די.בי,  לדברי  ביטוח. 
הודיעה  עוד  המזכר.  לתנאי  בהתאם 
החברה כי היא ממשיכה לפעול לאיתור 

רוכש לגרעין השליטה. בכלל ביטוח.

חברת בלנדר גייסה 16 מיליון 
דולרים ממשקיעים מוסדיים 

באירופה
לאחרונה  הושקה  הבלטי,  הגוש 
פעילות באיטליה אשר זכתה להצלחה 
ישמש  שגויס  הכסף  מרובה.  וחשיפה 
ולספק  וההתרחבות  הצמיחה  להמשך 
איכותיים  ואשראי  חיסכון  פתרונות 
למשקי בית באיחוד האירופי ובישראל". 

ומנכ"ל  דירקטוריון  חבר  עופר,  גיורא 
"בלנדר  לשעבר:  דיסקונט  בנק 
ביותר  והפשוט  הנגיש  לפתרון  הופכת 
התמיכה  אינטרנטיות.  הלוואות  עבור 
אירופים  מוסדיים  מגופים  הנוכחית 
את  מקדמים  נוספים  שוק  ומובילי 
משקי  לחבר  חזונה:  להגשמת  בלנדר 
ולהיות  הגלובלי,  הפיננסי  לעולם  בית 
הבחירה הראשונה לחיסכון והלוואות". 
מאפשרת  בלנדר  של  הפלטפורמה 
מתן וקבלת הלוואות בין שווקים שונים 
לערוץ  להפוך  שואפת  והיא  בעולם 

מרכזי בעולם האשראי הצרכני.
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