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העיתון של ענף הביטוח

בכירים בחברות הביטוח נגד המודל המוצע על ידי 
משרד האוצר בהטבות המס בחיסכון הפנסיוני

המס  הטבות  במודל  המוצעים  השינויים 
התוכנית  במסגרת  הפנסיוני,  בחיסכון 
האוצר,  שר  שמוביל  החדשה  הכלכלית 
בכירים  מצד  לביקורת  זוכים  לפיד,  יאיר 
מנכ"ל  כהן,  איזי  כך,  הביטוח.  בחברות 
פרסום  עם  ואמר  התבטא  ביטוח",  "כלל 
 2013 הראשון  לרבעון  הקבוצה  דוחות 
ההפקדות  להתכווצות  יובילו  השינויים  כי 
ברמת  דרמטית  ולירידה  הפנסיוני  בשוק 
לדבריו,  לפנסיה.  היוצאים  של  החיים 
יהיה  לא   ₪ אלף   18 של  לתקרה  מעל 
לחיסכון  כספים  להפריש  לחוסכים  כדאי 
הפנסיוני ולכך יהיו שתי משמעויות: פחות 
כספים שנצברו וירידה חדה ברמת החיים. 

זה,  "בשלב  כי  מציינים  ביטוח"  ב"כלל 
להערכת החברה, ככל שההצעה תתקבל, 
שינוי מודל הטבות המס בחיסכון הפנסיוני 
השוטפות  הפרמיות  להקטנת  ויביא  יכול 
חס  בי לקצבה,  פקדו  ו שי ם  לי לתגמו
לעמיתים ומבוטחים שההפקדה החודשית 
שלהם עולה על תקרת ההפקדה, ומאידך, 
לעמיתים  ביחס  ההפקדות  בסך  להגדלה 
נמוכה  שלהם  החודשית  שההפקדה 
מתקרת ההפקדה. בנוסף, טיוטת ההצעה 
ההפקדות  בסכומי  להפחתה  שתביא  יכול 
עצמאי,  במעמד  גמל  לקופות  השוטפות 
שהפקידו  שכירים  עמיתים  בגין  בעיקר 
המגבלה  לאור  בנוסף,  עצמאי.  במעמד 

בעת  לקצבה  הפיצויים  כספי  ייעוד  של 
פרישה עד לתקרה הקבועה בהצעה, ייתכן 
מקופות  פיצויים  כספי  משיכות  שתגדלנה 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  שיזף,  בני  הגמל". 
חיים  וסיכוני  ארוך-טווח  חיסכון  תחום 
המעסיקים  בוועידת  התייחס  ב"הפניקס", 
של "עדיף", שנערכה בשבוע שעבר, למצבו 
הנוכחי של שוק החיסכון הפנסיוני והתריע 
כי "אם המצב הנוכחי יימשך, שוק העבודה 
העתידי יכלול יותר בני 70 שייאלצו לעבוד 
במקדונלד’ס". עוד טען כי "עובד שהצטרף 
למעגל העבודה והחיסכון בגיל 30 ויפרוש 
לחיות עם פנסיה המהווה  ייאלץ   67 בגיל 
כמחצית מהשכר שהיה לו ערב הפרישה". 

 בנק יהב מפסיק את פעילותו בתחום קופות הגמל 
וקרנות ההשתלמות

דירקטוריון  על הבאות?  סנונית המבשרת 
על  השבוע  בישיבתו  החליט  יהב  בנק 
הפסקת פעילות הבנק בתחום תפעול קופות 
נימקו  בבנק  ההשתלמות.  וקרנות  הגמל 
ומסרו כי "התחרות העזה בתחום והעומס 
הפכה  שהפעילות  לכך  הובילו  הרגולטורי 
שאול  האחרונות".  בשנים  רווחיות  לבלתי 
"בנסיבות  כי  אמר  הבנק,  מנכ"ל  גלברד, 
המשאבים  את  להפנות  החלטנו  שנוצרו 
ממגזר זה לעסקי הליבה של הבנק בתחום 

הבנקאות הקמעונאית, שבו קיימת רווחיות 
בנק  האחרונות".  בשנים  מוגברת  וצמיחה 
תפעול  שירותי  השאר  בין  מעניק  יהב 
בניהול  השתלמות  וקרנות  גמל  לקופות 
קופות  אלדובי",  "הלמן  ההשקעות  בית 
מקצועיים  איגודים  בניהול  ענפיות  גמל 
לגופים  הניתנים  בשירותים  מדובר  ועוד. 
המנהלים נכסים בהיקף של כ-20 מיליארד 
בדבר  הדירקטוריון  החלטת  בעקבות   .₪
הגמל  לקופות  התפעול  שירותי  הפסקת 

שאלה  סימן  עומד  ההשתלמות  וקרנות 
מעובדי  מ-40  למעלה  של  עתידם  סביב 
פעילות  במסגרת  כיום  המועסקים  הבנק 
זו. הנהלת הבנק, בכל אופן, מנסה להרגיע 
ההנהלה  מעיני  "בראש  בתגובה:  ומסרה 
הבנק  ולעובדי  לעובדות  ולמצוא  להשתדל 
ראויים  חדשים,  תפקידים  זה  בתחום 
והולמים את כישוריהם". עוד יצוין כי אחד 
עיני,  עופר  הוא  הבנק  דירקטוריון  מחברי 

יו"ר ההסתדרות. 

פורטל חדש לצרכנות ותרבות פנאי לחברי הלשכה

הלשכה בשיתוף חברת ישראכרט פתחה פורטל צרכנות ותרבות פנאי לחברי הלשכה 
הכולל עולם של הטבות בתחומים שונים ובהם תיירות ונופש, עיצוב הבית, מרכזים רפואיים, מסעדות בתי קפה, 

אופנה וסטייל, תרבות ובידור, ספורט, תכשיטים, ילדים ומשפחה, למשרד ולבית ועוד...

הפורטל בשלבי הרצה ראשוניים ונשמח לקבל הערותיכם הארותיכם לקראת גיבושו הסופי של הפורטל.

הכניסה לפורטל הצרכנות תעשה באמצעות אתר הלשכה www.insurance.org.il באייקון צרכנות ותרבות הפנאי.
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 הסעיף שמזרים לבנקים עוד מאות מיליוני שקלים 
בגין המשכנתאות

קטעים מכתבה מאת: דרור מרמור, "גלובס", 28/5/2013

חברות גדולות המחזיקות ציי רכב מוותרות 
מדובר  המכוניות.  ביטוח  על  כלל  בדרך 
בניהול סיכונים פשוט. כשמדובר במספרים 
גדולים, בדיוק כמו שעובדות חברות הביטוח 
עצמן, עדיף סטטיסטית לספוג את הנזקים 
שנגרמים פה ושם, ולא לשלם באופן שוטף 
פי  על  אף  מיותרות.  ביטוח  עבור עלויות 
- עם הסיכון  על משכנתאות  כן, כשמדובר 
נזק  שייגרם  המלווה  הבנק  של  המזערי 
נוטל  של  יכולת ההחזר  או שתיפגע  לבניין 
כ-120  שנותנים  הבנקים,   - המשכנתא 
מוותרים  לא  שנה,  מדי  אלף משכנתאות 
הרגולטור  חיים.  וביטוחי  מבנה  ביטוחי  על 
ואכן פה ושם  אמנם מאפשר לעשות זאת, 
על  להם  ויתר  שהבנק  לווים  למצוא  ניתן 
ניתן  שלא  כלל במקרים  )בדרך  הביטוח 
אז  קשישים,  אצל  כמו  חיים,  ביטוח  לבצע 
ייקור  ידרוש הבנק שיעבוד מוגדל, ערבים, 
ריבית וכיוצ"ב(. מדוע כדאי לבנק לייקר כל 
שקלים,  אלפי  בעשרות  משכנתא  הלוואת 
או  בנכס  השולי לפגיעה  הסיכוי  למרות 
לא  שזה  בגלל  פשוט  ההלוואה?  במקבל 
עולה לו כסף. ביטוח צי מכוניות היה עולה 
המשכנתא  ביטוח  את  אבל  לחברה,  כסף 
הקטן.  ללקוח  ישירות  לגלגל  כמובן  אפשר 
יותר מזה. הבנקים  אבל מדובר על הרבה 

למדו לעשות כסף לא רע מהעמלות שהם 
נוטל  לכל  הביטוחים  על שיווק  גוזרים 
של  השנתיים  הדו"חות  פי  על  משכנתא. 
המשכנתאות הגדולים,  נותני  שלושת 
ביטוח   - המשכנתא  ביטוחי  הפצת  עמלות 
על  אשתקד  עמדו   - חיים  וביטוח  דירות 
מאוד  יציב  הזה  הסכום  שקל.   219מיליון 
יותר  שקל  מיליון  רק  האחרונות,  בשנים 
משנת  פחות  שקל  ומיליון   2011 משנת 
2010. מול היקף האשראי לדיור שהסתכם 
זה  שקל,  מיליארד  ב-223.5  השנה  בסוף 
עדיין  אבל  מפרומיל,  פחות  זניח,  סכום 
בנק  שאף  ובטוחה  יציבה  בהכנסה  מדובר 
לא יוותר עליה בקלות. הפרמיה הממוצעת 
כ-50  על  עומדת  משכנתא  בעת לקיחת 
שקל לזוג לביטוח המבנה ועוד כ-110 שקל 
לביטוח חיים. בהנחה שמשכנתא ממוצעת 
ניתנת לתקופה של כ-15 שנה, מדובר על 
סך כולל של כ-29 אלף שקל תוספת עלויות 
לרוכש דירה. העמלה שגוזר הבנק עומדת 
 2005 עד  למעשה,  מהסכום.  כ-40%  על 
החגיגה בבנקים בזכות אותן פוליסות ביטוח 
הייתה  הפוליסה  בהרבה.  גדולה  הייתה 
המשכנתא  של  החודשי  מההחזר  חלק 
כגזירה משמיים.  אותה  שילם  והלקוח 
הביטוח  על  המפקח  קבע  שנה  באותה 

המשכנתא  עסקת  הפרדת  חדשים:  כללים 
מהביטוח )בעקבות ההוראה, הבנקים יקימו 
סוכנויות ביטוח שישווקו את הפוליסות לצד 
שיווק המשכנתאות בתוך הסניפים( וקביעת 
תעריף אישי לנוטל ההלוואה )עד אז נקבעו 
רבים  ללווים  שייקרו  קבוצתיים,  תעריפים 
את הביטוחים בעשרות אחוזים(. רק משנת 
2013, בעקבות הוראה חדשה של המפקח 
עמלות  לראשונה  הוגבלו  הביטוח,  על 
הבנקים משיווק הפוליסות - לביטוח המבנה 
בלבד )בעמלות מביטוחי חיים עוד לא נגעו(. 
העמלה, שעמדה על כ-40%, ירדה ל-30% 
בשנת 2013, היא תרד ל-25% בשנת 2014 
ותעמוד על20%  בלבד החל משנת 2015. 
כמובן  ינצלו  שהבנקים  הוא  החשש  אבל 
את חוסר ההגבלה בעמלת ביטוחי החיים, 
שגם ככה מהווה כ-70% מהפוליסה... רק 
שלמרבה האבסורד, לא זו בלבד שמרבית 
שהציעו  הפוליסה  עם  נשארים  הישראלים 
אוהב  ממש  )שלא  הרגולטור  להם בבנק, 
הכתיב  לביטוח(  בנקאות  בין  החיבור  את 
למשל,  כך  מקיפה.  גם תהיה פחות  שהיא 
אסור לבנק להציע בפוליסות ביטוחי צד ג’ 
)למקרה שהשכן ניזוק ממך בטעות(, למרות 
שבחברות בחוץ ניתן להשיג את ההרחבה 

הזו אפילו בחינם. 

 סופר-פארם תחל לשווק ביטוחים באמצעות מותג 
משותף עם "ביטוח ישיר"

לאחר שהיא מחזיקה ברשותה כבר שלושה 
מותגים: תשעה מיליון, שבע פעמים חמש 
"איי. חברת  ממשיכה  ביטוח,   YNET-ו
"ביטוח  יותר  המוכר  בשמה  או  די.איי", 
לשווק  ותחל  מותגיה  את  להרחיב  ישיר", 
בקרוב מותג ביטוח חדש דרך מדפי רשת 
מדובר  "סופר-פארם".  הדראגסטורים 
במיזם משותף שבמסגרתו תמכור "סופר-

ביטוח  זה  ובכלל  ביטוחים,  פארם" מגוון 
ביטוח  אישיות,  ביטוח תאונות  רכב, 
"לייף  וביטוח דירות, תחת המותג  בריאות 
"סופר  הפעולה,  שיתוף  על-פי  דירקט". 
בעוד  השיווקית  הזרוע  את  תהווה  פארם" 
ונותן  המבטח  הגוף  תהיה  ישיר"  "ביטוח 
כך  לצורך  ללקוחות.  הביטוחי  השירות 

מיוחדות  עמדות  "סופר-פארם"  תקים 
)מתוך  מסניפיה  ב-44  הביטוחים  לשיווק 
בפריסה  הרשת  שמפעילה  הסניפים   186
משרד  שבהם  בסניפים  מדובר  ארצית(. 
רישיון  לחידוש  עמדות  מציב  התחבורה 
נוחה  פלטפורמה  הם מהווים  ולכן  נהיגה 
תתבצע  הפוליסה  רכישת  ביטוח.  לשיווק 
שיוצבו  טאבלטים  באמצעות  הנראה  ככל 
לשווק  הצדדים  שני  בכוונת  עוד  בסניפים. 
מועדון  לחברי  מיוחדות  בהטבות  ביטוחים 
"לייף סטייל" של "סופר פארם". ניצן לביא, 
אמר  "סופר-פארם",  רשת  למנכ"ל  משנה 
להציע  העת  כל  פועלת  "סופר-פארם  כי 
חדשים  ומוצרים  שירותים  ללקוחותיה 
וכן מחפשת אוחר מנועי  העונים לצרכיהם 

בעולם  לרשת. רשתות קמעונאיות  צמיחה 
פארם  שסופר  וכפי  ביטוחים,  גם  מציעות 
פרטי  מותג  בהשקת  הראשונה  הייתה 
שהבאנו  כפי  לקוחות,  ומועדון  בישראל 
בשורה בתחום האופטיקה עם הקמת סופר-

כאן  גם  כי  בטוחים  אנחנו  אופטיק,  פארם 
מדובר בשירות שיזכה להצלחה". לדבריו, 
קהלי היעד המרכזיים של הביטוחים תחת 
המותג "לייף דיירקט" יהיו משפחות צעירות 
המשנה  סעד,  רענן   .45-28 בגילאים 
"מדובר  כי:  הוסיף  ישיר,  ביטוח  למנכ"ל 
התחרות  להגברת  התורם  נוסף  בצעד 
רשת  הינה  סופר-פארם  הביטוח.  בענף 
קמעונאית מהגדולות והחזקות בארץ כיום, 

ויחד אנו ממשיכים במהפכת הביטוח". 

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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אודי כץ: "כאשר תוחלת החיים מתארכת בהתמדה והצרכים 
הרפואיים רק גוברים והולכים - חשובה שבעתיים השמירה על 

המערכת הרפואית הפרטית, במקביל למערכת הבריאות הציבורית" 
)קטעים מראיון עם נשיא הלשכה. הראיון המלא יפורסם במדריך המקצועי שיחולק למשתתפים ביום העיון 

הארצי של הלשכה בבריאות וסיעוד, שיתקיים ב-24.6.2013(
פרופ’  הביטוח,  על  המפקח  של  "החלטתו 
עודד שריג, על ביטולן של פוליסות הביטוח 
לתוקפה  שתיכנס  הקולקטיביות,  הסיעודי 
לדעתי  נובעת  נוכחית,  השנה  סוף  לקראת 
תוחלת  התארכות  עם  כי  הבין,  שהוא  מכך 
יעלה,  המבוטחים  של  שגילם  ככל   - החיים 
גם הפרמיות שלהם יתייקרו בהתאם, ועלול 
כמעט בוודאות להיווצר בעתיד מצב, שמחד 
בתשלומי  לעמוד  המבוטחים  על  יכביד 
הפרמיה שלהם, ומאידך על חברות הביטוח, 
שיתקשו לעמוד במלוא מחויבויותיהן... ככלל, 
וגם  הציבור  טובת  שלמען  גורסת  הלשכה 
המקצועית  יכולתם  נחיצותם,  הוכחת  לשם 
שיותר  כמה  על   - בציבור  תדמיתם  ושיפור 
אפשר,  ואם   - גם  לעסוק  הביטוח,  מסוכני 
פוליסות  - בשיווקן של  אפילו רק או בעיקר 
בריאות וסיעוד פרטיות, ואנו מעודדים אותם 
כמי  להדגיש,  ברצוני  הזדמנות...  בכל  לכך, 
שמשווק בעצמו מזה שנים פוליסות בריאות 
להעניק  מסוגלת  הן  שרק  פרטיות,  וסיעוד 
הנפשי  השקט  את  מבוטח,  לכל  בוודאות 
המלא. היום, כאשר אפשר לרכוש ביטוח נגד 
כל קטסטרופה בריאותית אפשרית, במחיר 
של כמה עשרות שקלים לחודש בלבד - פשוט 
לנו, כסוכני ביטוח הדואגים לשלום  אסור)!( 

הציבור, להרשות לעצמנו מצב שבו חלק גדול 
מהציבור, עדיין לא נהנה מיתרונותיה הרבים 
של פוליסת בריאות פרטית, רק משום שאף 
לו  להסביר  כדי  אליו  הגיע  לא  ביטוח  סוכן 
את חשיבותה העליונה, ולא הציע לו לרכוש 
אותה. המסר שלי לחבריי הסוכנים הוא ברור 
וחד משמעי: מי שטרם החל בפעילות בתחום 
מאתגר זה, ראוי שיקדים את המאוחר, יפנים 
וייפנה  והחברתית  המקצועית  מחובתו  את 
את משאביו למתן מעטפת פתרונות כוללת 
וסיעוד...  בריאות  ביטוחי  לרבות  ללקוחות, 
ממש באחרונה, הפניתי מכתב מחאה נוקב 
במכתב  גרמן.  יעל  ח"כ  הבריאות  שרת  אל 
לבה  תשומת  את  להפנות  התכוונו  זה, 
הבאים,  העובדתיים  לנתונים  השרה,  של 
שכנראה נעלמו מעיניה, או שמא לא הובאו 
כלל לידיעתה, עד כה: ענף הביטוח בישראל 
משלם תביעות למבוטחים, בסכום של כ-20 
מיליארד ₪ בשנה, מתוכם כ-7 מיליארד ₪, 
עבודה,  כושר  אבדן  החיים,  ביטוח  בענפי 
שאדם  אמנם,  נכון  וסיעוד.  בריאות  וביטוחי 
הרוכש פוליסת ביטוח בריאות פרטית, איננו 
פטור מלהמשיך ולשלם גם את מס הבריאות 
גדול  בחלק  אבל,  אזרח.  כל  כמו  שלו, 
הבריאותיים  במצבים  ובמיוחד  מהמקרים, 

מנצל  אדם  אותו   - ומורכבים  קשים  היותר 
הפרטיות,  הרפואיות  המערכות  את  בעיקר 
וחוסך בכך רבות מההוצאות והעלויות, שללא 
כתפי  על  כמובן,  נופלות  היו   - פרטי  ביטוח 
מערכת הבריאות הציבורית, העמוסה מאוד 
ציבוריים  שמשאבים  בלבד  זו  לא  במילא... 
אינם ‘נגזלים ומנוצלים’, כפי שנטען, על ידי 
בתחומי  מבוטחיהן  עבור  הביטוח  חברות 
הוא  מכך  ההיפך  בדיוק  אלא  הבריאות, 
הפרטיות,  הבריאות  פוליסות  ללא  הנכון! 
יותר משאבים ציבוריים היו מנוצלים  הרבה 
ניצלים  עד תום, ופחות מאותם החולים היו 
ונשארים בחיים. את זה צריכים לזכור תמיד, 
כל התוקפים את תעשיית ביטוחי הבריאות 
במציאות  בכפה.  עוול  לא  על  הפרטיים, 
כשלנו  ומאתגרת  תובענית  מורכבת, 
מתארכת  החיים  תוחלת  כאשר  בישראל, 
גוברים  רק  הרפואיים  והצרכים  בהתמדה 
על  השמירה  שבעתיים  חשובה   - והולכים 
במקביל  הפרטית,  הרפואית  המערכת 
צריך  זה  הציבורית.  הבריאות  למערכת 
להיות האינטרס העליון, המשותף למערכת 
יחד  רק  כי  והפרטית,  הציבורית  הרפואה 
הפתרונות  מכלול  את  לספק  מסוגלות  הן 

הרפואיים הטובים ביותר, לציבור ולפרט".

מיטב דש מרחיב את ערוצי ההפצה באמצעות סוכנויות 
ביטוח: מקים סוכנות חדשה לניהול הסדרים פנסיוניים

הממוזג  בית ההשקעות  כי  נודע  באחרונה 
שאותו  חדש,  סוכן  בית  מקים  דש"  "מיטב 
ינהל דן פנחסי, לשעבר מנכ"ל "כלל פנסיה 
וגמל" ואיש ביטוח מוכר ומוערך. אלא שכעת 
בית  של  ראשון  צעד  רק  זהו  כי  מסתבר 
לחיזוק  רביב  אילן  של  בניהולו  ההשקעות 
באמצעות  הפנסיוני  בשוק  ההפצה  ערוצי 
ההשקעות,  בית  צפוי  כך  ביטוח.  סוכנויות 
סוכנות  להקים  בארץ,  בגודלו  השני  שהינו 
פנסיוניים,  הסדרים  לניהול  חדשה  ביטוח 
וינשטיין  וינשטיין.  עודד  יעמוד  שבראשה 

הינו מייסד ומנכ"ל חברת "פיננשיא", שהינה 
בתחום  המתמחה  חיפאית  ביטוח  סוכנות 
לרבות  והפיננסיים,  הפנסיוניים  השירותים 
ביטוחי  השתלמות,  וקרנות  גמל  קופות 
אשראי  בריאות/חיים,  ביטוחי  מנהלים, 
וביטוח. לסוכנות ניסיון בשיווק מוצרי חיסכון 
ארוך טווח לעובדי המדינה ועם זכייתה של 
קרן הפנסיה של "מיטב דש" במכרז הפנסיה 
לעובדי המדינה, כפי שפורסם במרץ השנה, 
שיתוף הפעולה בין הצדדים אמור למנף את 
השיווק הפנסיוני לקהלי היעד. ל"מיטב דש" 

גם סוכנות ביטוח חדשה נוספת, בשם "סלע". 
סוכנות  "סלע  כי  נכתב  הסוכנות  בפרופיל 
בית  מיטב  מבית  בע"מ,  פנסיוני  לביטוח 
השקעות, הוקמה ועובדת כסוכנות עצמאית 
היכולה לשווק ללקוחותיה מגוון רחב של בתי 
השקעות". מנהלי סוכנות "סלע" הם יחיאל 
בן ארי ועזרא היימן. כידוע למתחרה הגדול 
של "מיטב דש", בית ההשקעות "פסגות", 
בעלות חלקית או מלאה על מספר סוכנויות 
ביטוח, לרבות: "אש פרופיט", "בני שריד", 

"נ.פ.א", אופטיביט", "עמיתים" ו"היימן". 
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 חנן בן אריה, מנהל מחוז חיפה והצפון של "איילון": 
"יחס אישי והבנה של צורכי הסוכן הם הבסיס להצלחת 

מערכת היחסים בין החברה לסוכן" 
בסקר הלשכה האחרון, שפורסם באפריל 
2013, בלט מחוז חיפה והצפון של חברת 
"איילון" וזכה מבין כל מחוזות החברות לציון 
מנהל  המחוז  את  בשירות.  ביותר  הגבוה 
הוא  אריה.  בן  חנן  האחרונות  בשנתיים 
החל את דרכו ב"איילון" לפני כעשור וטרם 
מינויו למנהל המחוז שימש כמנהל מכירות 
ארצי בחיסכון ארוך טווח של החברה. בין 
לבין עשה הפסקה קצרה בחברה אחרת, 
עם  בחיוב,  ונענה  לדגל"  "נקרא  אולם 
לדברי  ב"איילון".  שנערך  הארגוני  השינוי 
הגיע  אליו  הגבוה  השירות  ציון  אריה,  בן 
בנוגע  שיווניות  מתפיסה  גם  נובע  המחוז 
הסוכנויות  מגה  רק  לא  "אצלנו  לסוכנים. 

גישה  זו  הסוכנים.  כלל  אם  כי  נחשבות, 
שרואה את הסוכן הבודד ומגה הסוכנויות 
בא  הדבר  שווים.  אסטרטגיים  כשותפים 
עם  בקשר  התגובה,  בזמני  ביטוי  לידי 
המפקחים, בהדרכות, בפעילות משותפות 
ממוקדת  מקצועית  בהתייחסות  ובכלל, 
כי  מוסיף  הוא  וסוכנת".  סוכן  לכל  וראויה 
הם  הסוכן  צורכי  של  והבנה  אישי  "יחס 
בין  היחסים  מערכת  להצלחת  הבסיס 
החברה לסוכן. זו הרגשה של בית וחזרה 
חברות  צמחו  שמהם  לשורשים  למעשה 
סוכנים. אצלנו הדברים באים לידי ביטוי יום 
ביומו ומוכיחים את עצמם". בנוגע להמשך 
אריה  בן  מבקש  הסוכנים,  עם  הפעילות 

החדש".  בעידן  כ"סוכן  הסוכן  את  להגדיר 
בעידן  והסוכן  מכל  יותר  חזקה  "המציאות 
המוצרים  סל  את  להרחיב  חייב  החדש 
מזהים  אנחנו  לשמחתי,  ללקוחות.  שלו 
הבטוח  מהצד  שעוברים  רבים  סוכנים 
והמוכר, למשל האלמנטארי, למכירות של 
מגוון מוצרים כמו הפיננסים. הם מפנימים 
ומבינים שהרחבת הפעילות עובדת בראש 
המסר  כן,  אם  זהו,  לטובתם".  ובראשונה 
של בן אריה. "אנחנו מדברים עם הסוכנים 
וחשוב  וההזדמנויות,  הצרכים  מגוון  על 
לנו שכל סוכן ינצל את היתרונות היחסיים 
הקיימים  הנתונים  את  להפוך  ויידע  שלו 

להזדמנויות עסקיות חדשות". 

הראל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2013 ברווח של 
כ-200 מיליון ₪

קבוצת "הראל" סיימה את הרבעון הראשון 
של 2013 כאשר סך הפרמיות שהורווחו ודמי 
הגמולים שגבתה גדלו ב-18% לעומת הרבעון 
המקביל אשתקד והסתכמו ב-3.73 מיליארד 
₪. בתוך כך, הרווח הנקי של "הראל" ברבעון 
ב-222  הסתכם   2013 שנת  של  הראשון 
מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של 193 מיליון 
של  גידול  אשתקד,  המקביל  ברבעון  ש"ח 
15%. מתוצאות הדוחות שפרסמה השבוע 
הקבוצה עולה כי הרווח הכולל בביטוח חיים 
הסתכם  הדוח  בתקופת  טווח  ארוך  וחסכון 
ב-152 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של 184 
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך 
הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות 
חיסכון ארוך טווח )ביטוח חיים, פנסיה, גמל 
והשתלמות( ברבעון הראשון של שנת 2013 
גדלו ב-23% והסתכמו ב-2.2 מיליארד ש"ח, 
הראשון  ברבעון  ש"ח  מיליארד   1.8 לעומת 
של שנת 2012. בביטוחי חיים, הרווח הכולל 
ב-134  2013 הסתכם  ברבעון הראשון של 

מיליון ש"ח, לעומת 160 מיליון ש"ח בתקופה 
כי  מציינים  בקבוצה  אשתקד.  המקבילה 
לראשונה  נכללת  "אליהו"  חברת  פעילות 
סך  החיים.  ביטוח  במגזר  הדוח  בתקופת 
הפרמיה המורווחת במגזר ביטוח חיים כולל 
הנוכחי  ברבעון  הסתכמה  "אליהו"  פעילות 
 803 של  סך  לעומת  ש"ח,  מיליון  ב-934 
אשתקד,  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליון 
גידול של 16%. הפרמיה המורווחת במגזר 
שהורווחה  הפרמיה  בנטרול  חיים,  ביטוח 
ל-878  ב-9%  גדלה  "אליהו",  בגין פעילות 
כך, הפרמיות שהורווחו  מיליון ש"ח. בתוך 
הפרמיות  מכלל   37% היוו  הדוח  בתקופת 
הרווח  הדוח.  בתקופת  בקבוצה  שהורווחו 
ברבעון  בריאות  ביטוח  במגזר  הכולל 
ב-59  הסתכם   2013 שנת  של  הראשון 
מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של 45 מיליון 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 
32%. הסך הכולל של הפרמיה המורווחת 
במגזר ביטוח בריאות כולל פעילות "אליהו" 

גידול בשיעור  הסתכם ב-759 מיליון ש"ח, 
של 16%, לעומת סך של 656 מיליון ש"ח 
בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל 
בביטוח כללי ברבעון הראשון של שנת 2013 
הסתכם ב-61 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל 
המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליון   107 של 
כללי  בביטוח  ברוטו  הפרמיות  אשתקד. 
הסתכמו   2013 שנת  של  הראשון  ברבעון 
ב-1.1 מיליארד ₪ לעומת 906 מיליון ש"ח 
של  גידול  אשתקד,  המקבילה  בתקופה 
19%. מ"הראל" נמסר כי הגידול בפרמיות 
מגידול  בעיקר  נובע  הדוח  בתקופת  ברוטו 
בחלקה של "הראל ביטוח" בביטוח כלי רכב 
ביחס  הדוח  בתקופת  המדינה  עובדי  של 
לתקופה המקבילה אשתקד. מישל סיבוני, 
לתוצאות  הגיב  ב"הראל",  משותף  מנכ"ל 
הנכסים  בהיקף  "הגידול  ואמר:  הקבוצה 
ובדמי הגמולים הינם  המנוהלים, בפרמיות 
תולדה של המשך יישום המיקוד האסטרטגי 

של הראל".

לשכת סוכני ביטוח בישראל

סוכן ביטוח צמוד ואישי, בטוח 
תרגיש בהבדל!

הינו בעל רשיון כחוקסוכן חבר לשכה 
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"הפניקס": רווח כולל של כ-279 מיליון ₪ ברבעון הראשון 
של 2013

על  השבוע  דיווחה  "הפניקס"  קבוצת 
תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 
רשמה  הקבוצה  כי  עולה  מהדוחות   .2013
גידול של 75%   2013 ינואר-מרץ  בחודשים 
מיליון  בכ-279  הסתכם  אשר  הכולל,  ברווח 
₪ לעומת כ-159 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד. בתחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך 
"הפניקס"  של  הכולל  הרווח  הסתכם  הטווח 
בכ-134 מיליון ש"ח, גידול של 123% לעומת 
ביטוח  בענף  אשתקד.  המקביל  הרבעון 
בתקופת  ברוטו  שהורווחו  הפרמיות  החיים, 
גידול  ש"ח,  מיליון  בכ-943  הסתכמו  הדוח 
של כ-14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 
הנכסים  היקף  גדל  הפנסיה  בפעילות 
המנוהלים לסוף מרץ 2013 בכ-6% והסתכם 

נכסים  היקף  לעומת  ש"ח,  מיליארד  בכ-7.4 
של כ-7 מיליארד ש"ח לסוף דצמבר 2012. 
בפעילות הגמל מתבססות תוצאות "הפניקס" 
בתחום  "אקסלנס"  של  פעילותה  על  בעיקר 
מס  לפני  הכולל  והרווח  לתקופה  הרווח  זה. 
ברבעון הראשון של שנת 2013 עמד על סך 
- 9 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של  כ  של 
אשתקד.  המקביל  ברבעון  ש"ח  מיליון  כ-11 
שהורווחו  הפרמיות  צמחו  בריאות  בביטוח 
ברוטו על ידי "הפניקס" בשיעור של כ-10% 
והסתכמו   2013 שנת  של  הראשון  ברבעון 
מיליון  כ-303  לעומת  ש"ח  מיליון  בכ-333 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בביטוח כללי 
הראשון  ברבעון  הסתכמו  ברוטו  הפרמיות 
של שנת 2013 בכ-715 מיליון ש"ח לעומת 

כ-705 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי הסתכם 
בכ-88 מיליון ₪, שמבטא גידול של כ-144% 
לעומת רווח כולל בסך של כ-36 מיליון ש"ח 
אף  על  זאת   - אשתקד  המקביל  ברבעון 
חודש  במהלך  שנגרמו  השיטפונות  נזקי 
האוויר.  מזג  מפגעי  כתוצאה   2013 ינואר 
מהחברה ציינו כי חלק ניכר מנזקי השיטפונות 
אייל לפידות,  כוסה על ידי מבטחי המשנה. 
"הרווחיות  ואמר:  הגיב  "הפניקס",  מנכ"ל 
הפעילות.  מגזרי  בכל  לטובה  בולטת  שלנו 
התוצאות הכספיות המוצלחות של הקבוצה, 
מעידות שוב על האפקטיביות של אסטרטגיית 
מיישמת  אותה  רווחיות’  ממוקדת  ‘הצמיחה 

הקבוצה מזה מספר שנים". 

"מגדל": רווח כולל של כ-225 מיליון ₪ ברבעון הראשון 
של 2013

"מגדל" הרוויחה ברבעון הראשון של 2013 
רווח כולל של כ-225 מיליון ₪, לעומת רווח 
כולל של כ-180 מיליון ₪ ברבעון המקביל 
הכספיים  מהדוחות  עולה  כך   - אשתקד 
שפרסמה השבוע הקבוצה. סה"כ הפרמיות 
ודמי הגמולים של "מגדל" ברבעון הראשון 
מיליארד  בכ-4.3  הסתכמו  השנה  של 
ש"ח, לעומת כ-3.9 מיליארד ש"ח ברבעון 
כ-10%.  של  גידול  אשתקד,  המקביל 
טווח  ארוך  וחסכון  חיים  ביטוח  בעסקי 
)ביטוח חיים, פנסיה וגמל( רשמה "מגדל" 
ברבעון הראשון של שנת 2013 רווח כולל 
כ-141  לעומת  ש"ח,  מיליון  כ-258  של 
אשתקד.  המקביל  ברבעון  ש"ח  מיליון 
בענף ביטוח חיים רשמה "מגדל" רווח כולל 
לתקופה לפני מס בסך כ-234 מיליון ש"ח, 
לעומת כ-117 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 
לתקופה  הכולל  ברווח  הגידול  אשתקד. 
משתנים  ניהול  דמי  מגביית  בעיקרו  נבע 
בביטוח  ברווחים  המשתפות  בפוליסות 
של  בסך   2004 שנת  עד  ששווקו  חיים 
אי  לעומת  מס(,  )לפני  ש"ח  מיליון  כ-169 
גביית דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל 
אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בענף 

ביטוח חיים על ידי "מגדל" ברבעון הראשון 
מיליארד  בכ-1.946  הסתכמו   2013 של 
ש"ח  מיליארד  כ-1.803  לעומת  ש"ח, 
ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%. 
בכ-18%.  הסתכם  בפרמיות  הגידול 
בפרמיות  "הגידול  כי  מציינים  ב"מגדל" 
החדשות,  במכירות  ניכר  מגידול  הושפע 
בניכוי ביטולים, במחצית השנייה של שנת 
הקצבה  במקדמי  הרפורמה  לנוכח   2012
שנכנסה לתוקף החל מינואר 2013, לפיה 
לא ניתן לשווק תכניות ביטוח חיים הכוללות 
מקדמי קצבה מובטחים למבוטחים שגילם 
מתחת לגיל 60. בעקבות הרפורמה, חלה 
ניכרת  ירידה  השנה  של  הראשון  ברבעון 
חיים  ביטוח  מוצרי  במכירות החדשות של 
ללא מקדם קצבה מובטח למבוטחים שגילם 
המקביל  הרבעון  לעומת   ,60 לגיל  מתחת 
אשתקד". בפעילות הפנסיה רשמה "מגדל" 
רווח כולל ברבעון הראשון של 2013 בסך 
מיליון  כ-18  לעומת  ש"ח  מיליון  כ-20 
דמי  סך  אשתקד.  המקביל  ברבעון  ש"ח 
הגמולים שנגבו ברבעון הראשון של השנה 
הסתכם בכ- 1.074 מיליארד ש"ח, לעומת 
כ- 1.030 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל 

הנכסים  סך  כ-4%.  של  גידול  אשתקד, 
הסתכם   31.3.2013 ביום  המנוהלים 
כ-28.9  לעומת  ש"ח,  מיליארד  בכ-33.8 
מיליארד ש"ח ביום 31.3.2012, גידול של 
"מגדל"  השיגה  כ-17%. בביטוח בריאות 
גידול של כ-9% בפרמיות שהורווחו ברוטו 
כללי,  בביטוח   .₪ מיליון  כ-182  לכדי 
ברווחיות  ירידה  הקבוצה  רשמה  מנגד, 
הכוללת - כ-50 מיליון ₪ ברבעון הראשון 
של 2013 לעומת כ-70 מיליון ש"ח ברבעון 
כי  מדגישים  בקבוצה  אשתקד.  המקביל 
)ללא  החיתומיות  בתוצאות  שיפור  חל 
חובה.  רכב  בענף  בעיקר  השקעה(  רווחי 
כללי  בביטוח  ברוטו  הפרמיה  כך,  בתוך 
גידול של  הסתכמה בכ-695 מיליון ש"ח, 
כ-45% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, 
"אליהו"  תיקי  מקליטת  כתוצאה  בעיקר 
בביטוחי  לגידול  הביאה  אשר  ב"מגדל", 
רכב חובה, רכב רכוש וביטוחי דירות. סך 
הנכסים המנוהלים של הקבוצה - ביטוח, 
פנסיה, גמל ושירותים פיננסים - הסתכם 
2013 בכ-166 מיליארד ש"ח  בסוף מרץ 
מרץ  בסוף  ש"ח  מיליארד  כ-145  לעומת 

 .2012

לחו"ל טסים 
ואצל סוכן הביטוח מבטחים!
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רוצים ללמוד ביטוח? 
בואו למכללה המובילה בתחום!

המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

www.hamichlala-bf.org.il :לפרטים נוספים: טל' 03-6395820 או בקרו באתר המכללה

"שומרה": גידול במחזור פרמיות ברוטו של כ-14.9% 
ברבעון הראשון של 2013

"שומרה" מדווחת כי ברבעון הראשון של שנת 
2013 עמדו הכנסותיה מפרמיות ברוטו על 
סך של כ-200 מיליון ₪ בהשוואה לסך של 
כ-174 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, 
נטו  הכולל  הרווח  כ-14.9%.  של  גידול 
הסתכם בכ-28.1 מיליון ₪ לעומת כ-22.7 
גידול  אשתקד,  המקביל  ברבעון   ₪ מיליון 
של כ-24%. מהחברה נמסר כי עיקר הגידול 
נובע משיפור בתוצאות החיתומיות,  ברווח 
רווחי  ושחרור  הממוצעת  בפרמיה  עליה 
צבירה בענף רכב חובה. בתחום רכב חובה 

לסך  הסתכם  "שומרה",  של  הכולל  הרווח 
של כ-31.4 מיליון ₪ לעומת סך של כ-24.3 
דמי  אשתקד.  המקביל  ברבעון   ₪ מיליון 
ביטוח ברוטו לתקופת הדוח הסתכמו לסך 
כ-14.7%  של  גידול   ,₪ מיליון  כ-78  של 
בתחום  אשתקד.  המקביל  הרבעון  לעומת 
החברה  של  הכולל  הרווח  רכוש  רכב 
לעומת   ₪ מיליון  כ-2.9  של  לסך  הסתכם 
המקביל  ברבעון   ₪ מיליון  כ-1.7  של  סך 
אשתקד. דמי ביטוח ברוטו לתקופת הדוח 
גידול  מיליון ₪,  כ-95.3  לסך של  הסתכמו 

של כ- 16.6%. ביתר ענפי הרכוש והחבויות 
הרווח הכולל הסתכם לסך של כ-4.1 מיליון 
מיליון ₪ ברבעון  כ-2.4  לעומת סך של   ₪
המקביל אשתקד. דמי ביטוח ברוטו באותם 
של  לסך  הסתכמו  הדוח  לתקופת  ענפים 
כ-9.8%.  של  גידול   ,₪ מיליון  כ-26.7 
לדברי דן יצחקי, מנכ"ל "שומרה", "למרות 
להציג  ממשיכה  שומרה  הקשה,  התחרות 
גידול במכירות ושיפור ברווחיות החיתומית. 
אנו מודים לסוכני שומרה, עובדיה ומנהליה, 

על תרומתם הרבה להצלחה זו". 

רוצים למכור תיק ביטוח, רוצים לקנות תיק ביטוח, מחפשים 
שותף, רוצים להתמזג. לרשותך, חבר הלשכה, המרכז 

 www.insurance.org.il למיזוגים ורכישות באתר הלשכה
באייקון מידע מקצועי לסוכן, מרכז למיזוגים ורכישות.

מרכז תאומי מיזוגים 
ורכישות בלשכה

פעילות בסניפים ובמחוזות
יום עיון סניף השרון
יתקיים בתאריך 4/6/13
"מלון דניאל הרצליה"

משעה 09:00 עד 14:00

יום עיון סניף חולון בת ים
יתקיים בתאריך 18/6/13 

"מדיטק חולון"
משעה 09:00 עד 14:00

יום עיון סניף חדרה בשיתוף סניף נתניה
יתקיים בתאריך 10/6/13

"יקבי בנימינה"
משעה 09:00 עד 14:00
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בעין משפטית

נדון  אביב  בתל  המחוזי  משפט  בבית 
ערעורם של שרה בריגה ושל יעקב בריגה 
)"המנוח"( )ביחד "המערערים"( שיוצגו על 
מגדל  כנגד   , מנקין  יעקב  עוה"ד  ב"כ  ידי 
שיוצגה  )"המשיבה"(  בע"מ  לביטוח  חברה 

על ידי ב"כ עוה"ד מיטל ירון.
כב’  מפי   2013 במאי  ניתן  הדין  פסק 

השופטת רות לבהר שרון.
לבית המשפט המחוזי הוגש ערעור על פסק 
דינו של בית משפט השלום בתל אביב )כב’ 
נדחתה  במסגרתו  רביב(,  נורית  השופטת 
ביטוח  תגמולי  לקבלת  המערערים  תביעת 

חיים.
גרסת  את  קיבל  השלום  משפט  בית 
לא  המשיבה  אומנם  כי  וקבע  המשיבה, 
מצאה לנכון ליידע את הלווים על כך שרק 
ולא  חיים  לביטוח  התקבלה  המערערת 
עולה  אך  בעניין,  מפורשת  הודעה  מסרה 
בגין  רק  ביטוח  פרמיית  גבתה  שהמשיבה 
עבור  רק  דהיינו  בריגה,  הזוג  מבני  אחד 
המערערת, עקב מצבו הבריאותי של המנוח 
ולא  גלגלים,  לכיסא  ומרותק  חולה  שהיה 
היה "בר ביטוח" בעת נטילת ההלוואה. עוד 
קבע בית משפט השלום, כי לאור העובדה 
שהמנוח  בחקירתם,  אישרו  שהמערערים 
הגיע למשרד סוכן הביטוח על כסא גלגלים, 
מסר לסוכן את דבר היותו סובל ממחלת ניוון 
שרירים, ולאור העובדה, שהוכחה, שנגבתה 
פרמיית ביטוח רק עבור אחד מבני הזוג, יש 
להסיק, כי רק המערערת היא זו שבוטחה 
היה  שהמנוח  חולק  להיות  יכול  שלא  כיוון 
המערערת  ושצירוף  ביטוח,  בר  ולא  חולה 
לביטוח החיים הקבוצתי נסמך על הצהרת 
לעניין  מסייגים.  חפה  בריאות שלה, שהיא 
שווא,  מצג  של  לקיומו  המערערים  טענת 
לפיו המנוח כן בוטח, ומכאן שאין המשיבה 
בית  קבע  זה,  ממצג  בה  לחזור  רשאית 
פגמים  קיימים  אומנם  כי  השלום,  משפט 

המשיבה,  של  ובמסמכיה  בהתנהלותה 
פוזיטיבי  מצג  על  להעיד  כדי  בהם  אין  אך 
שהמנוח אכן בוטח בביטוח חיים. בהתבסס 
על קביעותיו אלה דחה בית משפט השלום 
חוייבה  והמשיבה  המערערים  תביעת  את 
בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל 

של 25,000 ₪ עקב התרשלותה.  
לטענת המערערים, שגה בית משפט השלום 
ביטוח",  "בר  היה  לא  המנוח  כי  בקביעתו, 
ובכל מקרה לא היה מקום ליתן לכך משקל 
בדבר  המשפט  בית  קביעות  לאור  מכריע 
המשפט  בית  שגה  וכן  המשיבה,  רשלנות 
כדי  אין בהתנהלות המשיבה  כי  בקביעתו, 

ליצור מצג כלפיהם לפיו המנוח כן בוטח.
משפט  בית  קבע  בצדק  המשיבה,  לטענת 
השלום, כי בשל מצבו הרפואי לא היה המנוח 
"בר ביטוח", ולא היה מתקבל לביטוח חיים 
חברת  כל  אצל  ו/או  )מגדל(  המשיבה  אצל 
קביעתו  על  בהתבסס  וזאת  אחרת,  ביטוח 
דיווח לסוכן הביטוח  כי המנוח  העובדתית, 
ניוון השרירים ממנה הוא סובל.  על מחלת 
לטענתם, העובדה שנגבתה פרמיית ביטוח 
והעובדה  בריגה,  הזוג  מבני  אחד  בגין  רק 
בקשת  על  וחתמו  מילאו  הזוג  שבני 
כשמדובר  המתרחש  )הליך  הצטרפות 
באחת  חולה  המבוטחים  אחד  בו  במצב 
ההצטרפות  בבקשת  המפורטות  המחלות 
ולכן אינו מתקבל לתכנית הקבוצתית באופן 
כזו  המערערת  היות  על  מעידה  אוטומטי( 
מוסיפה  המשיבה  המנוח.  ולא  שבוטחה 
שהתיישנה.  בתביעה  מדובר  כי  וטוענת, 
ביטוחית,  בעילה  מדובר  עוד  כל  לטענתה, 
והתביעה הוגשה לאחר שחלפו שלוש שנים 
שהתביעה  הרי   - המנוח  פטירת  ממועד 

התיישנה ויש להורות על דחייתה.
בית המשפט המחוזי קבע, כי לאור הנתונים: 
לא  שהמנוח  הנחה  מתוך  לצאת  "ניתן 
הסתיר ולא יכול היה להסתיר את מחלתו, 

הוכח  בטופס,  האמור  ולאור  ומשכך, 
המנוח,  את  לבטח  יכלה  לא  שהמשיבה 
כי הוא  ושלמנוח לא הייתה סיבה להניח 
בכתב  מפורשת  הודעה  בהעדר  מבוטח 
כי הוא מבוטח על אף מחלתו  המאשרת 
כי  הוכיחה  המשיבה  בטופס...  כנדרש 
נגבתה פרמיה אך ורק עבור מבוטח אחד, 
וכפי שקבע בית משפט קמא, המערערת 
היא זו שהייתה מבוטחת... האמור בטופס 
אינו מותיר כל ספק לגבי נוסח ההצהרה 
צויין  במפורש  כאשר  מהלווים,  שנדרשה 
שחתמו  ככל  רק  לתוקף  ייכנס  שהביטוח 
בעיות  העדר  ועל  הבריאות  הצהרת  על 
רפואיות כמפורט שם, כאשר צויין בטופס 
במפורש שלגבי אדם שהצהיר על קיומה 
של אחת המחלות, ייכנס הביטוח לתוקף 
בכתב  אישור  כך  על  שיתקבל  ככל  רק 

מהחברה".
לפיכך, נדחה הערעור.

ביהמ"ש  כי  לציין,  ראוי  בנושא ההתיישנות 
חלה  לא  זה  שבמקרה  קבע  המחוזי 
תקופת  מקרה  בכל  שכן  התיישנות, 
שבו  "ביום  רק  מתחילה  ההתיישנות 
לחוק   6 )סעיף  התובענה"  עילת  נולדה 
ההתיישנות(, ומקום בו "נעלמו מן התובע 
התובענה,  עילת  את  המהוות  העובדות 
ושאף  בו  תלויות  היו  שלא  מסיבות 
למנוע  היה  יכול  לא  סבירה  בזהירות 
ביום  ההתיישנות  תקופת  תתחיל  אותן, 
)סעיף  אלה"  עובדות  לתובע  נודעו  שבו 
8 לחוק ההתיישנות(, כאשר בעניין העומד 
את  המהוות  העובדות  המשפט,  בית  לפני 
כחצי  רק  למערערים  נודעו  התביעה  עילת 
המשפט  בית  המנוח.  פטירת  לאחר  שנה 
ניתן  העניין  בנסיבות  כי  סבור,  היה  לא 
למנוע  היה  ניתן  סבירה  שבזהירות  לומר 
זאת, ולפיכך, משהוגשה התביעה באוגוסט 

2006, הרי שהיא לא התיישנה.

המחוזי דחה את תביעת המערערים לקבלת תגמולי הביטוח 
משהוכח כי המנוח לא היה מתקבל לביטוח לאור מחלתו

מאת: עו"ד ג'ון גבע

לחברת הלשכה אתי איזנברג 
משתתפים בצערך במות אחותך 

דבי כהנא ז"ל
שלא תדעי עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל לשכת סוכני ביטוח בפייסבוק.
www.facebook.com/lishka4u

חברי לשכה, בואו הצטרפו לפייסבוק הלשכה 
והקליקו אהבתי
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

תכנית יום העיון:
התכנסות רישום וכיבוד  08:30 - 09:00

דברי פתיחה: גב‘ נאוה ויקלמן, יו“ר ועדת בריאות וסיעוד  09:00 - 09:15
מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה  09:15 - 09:25

סיפורו של לקוח  09:25 - 09:30
”ביטוח בריאות וסיעוד בישראל מאין באתם ולאן אתם הולכים?“-   09:30 - 10:00

דר‘ אודי פרישמן, יועץ ללשכה בנושא ביטוחי בריאות  
השינויים הצפויים בביטוח סיעודי לחברי קופות החולים אלטרנטיביות למבוטחי הביטוח הקולקטיבי -   10:00 - 10:20

גב‘ שרונה פלדמן מנהלת מח‘ ביטוח בריאות במשרד המפקח על הביטוח  
סיפורו של לקוח  10:20 - 10:25

סקר שביעות רצון חברי הלשכה בתחום בריאות וסיעוד - גב' נאוה ויקלמן יו"ר ועדת בריאות וסיעוד  10:25 - 10:55
הפסקה  10:55 - 11:25

הרצאת אורח  11:25 - 11:55
חידושים וטכנולוגיות חדשות בניתוחי לב - פרופ‘ אהוד רענני, מנהל מערך ניתוחי לב וחזה, בי“ח שיבא   11:55 - 12:25

ח"כ יצחק כהן, לשעבר סגן שר האוצר   12:25 - 12:40
רב-שיח בנושא: המוצרים החדשים בביטוח בריאות וסיעוד נוכח דרישות הרגולטור ובהשתתפות:  12:40 - 14:00

מר דניאל כהן - מנהל חטיבת בריאות, כלל חב‘ לביטוח  
מר אלון אלירז - משנה למנכל ור‘ חטיבת בריאות הראל חב‘ לביטוח  

ד“ר נאווה ניב - מנהלת תחום בריאות מגדל חב‘ לביטוח  
גב' אורית קרמר - מנהלת אגף בריאות, מנורה חב' לביטוח  

מר עדי בר-און - חבר ועדת בריאות וסיעוד  
מר אלי שמש - סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף בריאות איילון חב' לביטוח  

מנחת רב-השיח: גב‘ אורלי וילנאי מרוז  
דברי סיכום: גב‘ נאוה ויקלמן, יו“ר ועדת בריאות וסיעוד  14:00 - 14:05

ארוחת צהריים  14:10

מנחה יום העיון: מר רוני שטרן, מ“מ וסגן נשיא הלשכה  
* התכנית ניתנת לשינויים

"ביטוח בריאות - 
הלב של פעילות הסוכן"

ההשתתפות ביום העיון לחברי הלשכה - ללא תשלום.
חברים אשר יאשרו השתתפותם ולא יגיעו מתבקשים להודיע על ביטול השתתפותם בכדי למנוע הוצאה כספית מיותרת.

דמי ההשתתפות לסוכן שאינו חבר - 300 ₪.

לכבוד: לשכת סוכני ביטוח בישראל
vadot@insurance.org.il פקס: 03-6396322 או באמצעות דואר אלקטרוני

__________________ ________________ שם משפחה שם פרטי הנני מאשר/ת השתתפותי בכנס 

ספח הרשמה ליום עיון | בריאות וסיעוד - "הלב של פעילות הסוכן" 

מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא: 

יום העיון יתקיים ביום שני, טז' תמוז תשע"ג, 24 ביוני 2013, בשעה 08:30, ב"אבניו", קריית שדה התעופה

בריאות וסיעוד 
"הלב של פעילות הסוכן"
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכן ביטוח חיים בלבד מאיזור המרכז 
מעוניין בשת"פ עם סוכן אלמנטרי בלבד
להגדלת הפוטנציאל. לפרטים: לאילן 

ilant13@walla.com במייל

*סוכנות ביטוח גדולה וותיקה, הפועלת 
באמצעות 7 סניפים בכל הארץ, מחפשת 

 סוכני ביטוח כללי לשיתוף פעולה. 
4x6lm@walla.co.il נא לפנות במייל

**סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מאזור 
מרכז הארץ העוסקת בתחומי ביטוח 

פרט וסיכונים. מעוניינת לרכוש תיקי פרט 
איכותיים בתנאים טובים

 050-5286707

** "אפיקי הון" סוכנות לביטוח מחיפה, 
מעוניינת ברכישה או במיזוג של תיקי 

ביטוח, בכל הענפים, מאזור חיפה והצפון. 
לפגישת הכרות ללא כל התחייבות
ובדיסקרטיות מוחלטת נא לפנות 

ל - צ'וקי 050-6501909 
Chuky@afikeyhon.co.il או למייל

***סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות 
הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח 
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז 

גבי 052-6222944

***סוכן ביטוח חיים בלבד, מחפש לרכוש 
תיקי ביטוח חיים קטנים עד בינוניים, ושת"פ 

מול סוכן אלמנטר למכירת ביטוח חיים
פרטים ליצירת קשר -

יובל מור 054-7179599
Mor-ins@012.net.il

***קלאוזנר סוכנות לביטוח )2007( בע"מ 
מעוניינת ברכישת תיקים ללא מנגנון 

התאמה, בכל הענפים ובכל רחבי הארץ.
לפרטים ניתן לפנות לשי 052-8033305 

 shay@klauzner.co.il או במייל

***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים, בכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 
לאבי-0505234664

***סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת 
לרכוש תיקים מכל סוג

סודיות מובטחת - דין - 0543971771

***לסוכני ביטוח פנסיוני:
הצטרף למיזם ״פרטנרס״. שרותי משרד 
והחשוב ביותר מאגר הפניות בלתי נדלה 

של לקוחות קיימים. המיזם מתמקד 
בביטוחי פרט.לפנות אל שרגא לידור 

0546655736

***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת 
בשת"פ )מלא ואו חלקי( בתיקי ביטוח 

נא לפנות לגל 058-5000900 
סודיות מובטחת

מודעות דרושים
*למשרד סוכן ביטוח בפ"ת דרוש/ה 

פקידה ידע ונסיון במכירות יתרון שעות 
העבודה 15.00 עד 19.00 

ilan@ungar-ins.co.il קו"ח למייל

**דרושים לקבוצת קמפוליסה במשרדיה 
הראשיים בצפון:

- מפקח/ת 
בתחום החיים, בריאות ופיננסים.

דרישות התפקיד: נסיון של שנתיים 
בתחום, בוגר/ת קורס מפקחים,

מגורים באזור הצפון.
רישיון מורשה בביטוח חיים - יתרון.

- חתם/חתמת עסקים
דרישות התפקיד: ניסיון של 3 שנים לפחות 

בחיתום עסקים גדולים ובינוניים,
ניסיון בעבודה מול חברות הביטוח, לקוחות 

גדולים וסוכנים.
עדיפות לבעלי תואר בביטוח/משפטים.

Mazkirut@campolisa.co.il :קו"ח אל
פקס: 1-599-555-770

**למשרד ביטוח בכפר סבא, 
למשרה מלאה דרושה פקידה בעלת נסיון 

בתחום ביטוח חיים ופנסיה לרבות
יכולת תפעול מערכות המידע של החברות. 
יתרון משמעותי לבעלות נסיון גם בעבודה 

בתחום הביטוח האלמנטרי.
תנאים טובים וסביבה תומכת

נא להעביר פירוט נסיון תעסוקתי 
iostash@yahoo.com למייל

איריס 050-5345822,
איציק 050-7844477

***למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת חיתום אלמנטר עם ניסיון

עבודה זמנית כמחליפה
 yossi@perelman.co.il קו"ח למייל

***למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת תביעות אלמנטר 

ואדמיניסטרציה שוטפת 7 שעות ביום 
yossi@perelman.co.il קו"ח למייל

***לסוכנות בטוח בירושלים דרוש\ה 
פקיד\ה עם ניסיון, תנאים טובים למתאימים, 
roni5s@netvision.net.il :קורות חיים

***למשרד ביטוח באשדוד דרוש 
סוכן ביטוח מומחה לניהול משרד גדול

טל 0527126678

**לסוכנות ביטוח 
פקידה לתביעות רכב ורכוש חצי מישרה

פקידה לעסקים חצי מישרה
פרטים אבי 0505238446

***לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לתביעות 
רכב ורכוש חצי משרה

ופקידה לעסקים חצי משרה 
פרטים אבי 0505238448

***לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת 
ביטוח אלמנטרי ידע בביטוחי חיים יתרון

קורות חיים יש לשלוח למייל:
motib2@netvision.net.il

***פקיד/ה עם רישיון ביטוח חיים לעבודה 
בסוכנות ביטוח בפריסה ארצית.

דרישות: אין צורך בניסיון בביטוח!! 
חובה: דיבור והבנה עברית ורוסית. 

העבודה בהחלט יכולה להתאים לאנשים 
בגילאי +50. 

המבקשים משרה מלאה ואף חצי משרה.
סוכן/נת עם רישיון בביטוח חיים דובר/ת 
השפה הרוסית ועברית לעבודה בסוכנות 

ביטוח ארצית. העבודה בהחלט יכולה 
להתאים לאנשים בגילאי +50. המבקשים 

משרה מלאה ואף חצי משרה.
לפרטים: יוליה טיטלמן 

טל: 0737-956100 נייד: 0544-867879

השכרת משרדים
***יחידה להשכרה במשרד ביטוח במרכז 

ראשל"צ + חניה
אפשרי גם לשירותי משרד 

beni@libit.co.il

***להשכרה משרדים מפוארים בבניין חדש 
ליד הקניון הגדול בפ"ת.

מחיר השכירות כולל תשלום עבור, ריהוט 
חדש, ארנונה, אחזקה, מיזוג, חשמל וניקיון.
אינטרנט מהיר מקושר לכל חברות הביטוח 

ב SBOX. * אפשרות לחניה פרטית. 
טל' ליצירת קשר:

סאסי: 054-3531610 שחף: 03-9449900

***לסוכן ביטוח - השכרת חדרים מרוהטים 
ומסודרים, בבאר שבע, אפשרות עם 

שירותי משרד ותמיכה באלמנטרי
לפרטים נוספים: הילה - 08-6261110

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2013, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות 


