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העיתון של ענף הביטוח

משרד האוצר משנה את מבנה הדוח השנתי לחוסך 
בחיסכון פנסיוני - יכלול עמוד אחד בלבד!

ביטוח  ההון,  שוק  אגף  על  הממונה 
טיוטת  פרסם  שריג  עודד  פרופ’  וחסכון, 
לחוסך  השנתי  הדוח  למבנה  בנוגע  חוזר 
על-פי  החדש  הדוח  פנסיוני.  בחיסכון 
רפורמה זו יכלול עמוד אחד בלבד וייכתב 
יותר  ומובנת  נגישה  פשוטה,  בשפה 
המקוצר  הדוח  האוצר,  לדברי  לחוסך. 
יעזור לכל חוסך להבין את מצב החיסכון 
החלטות  לקבל  במטרה  שלו  הפנסיוני 
יראה  חוסך  לדוגמה:  ומושכלות.  נכונות 
לו  שיש  הביטוח  מהו  ברורה  בצורה 
למקרה נכות או מוות. כך יוכל לשנות את 
מהי  יראה  חוסך  לצרכיו;  בהתאם  הכיסוי 

כך  פרישתו.  לאחר  לו  הצפויה  הקצבה 
אם  לחיסכון  הפרשותיו  את  להגדיל  יוכל 
הקצבה הצפויה אינה מספקת. בתוך כך, 
ויוצג  בדואר  לחוסך  יישלח  השנתי  הדוח 
באופן מפורט יותר בחשבונו האישי באתר 
יוכל  חוסך  המנהל.  הגוף  של  האינטרנט 
לבחון את פרטי הדוח השנתי שלו באתר 
תיק  הרכב  את  גם  זה  ובכלל  האינטרנט, 
גם  החדשות  ההוראות  שלו.  ההשקעות 
מאפשרות לחוסך לקבל את הדוח השנתי 
ביקש  אם  אלקטרוני  דואר  באמצעות  רק 
השנתי,  לדוח  בנוסף  מפורשות.  זאת 
ההוראות החדשות יאפשרו לחוסך לצפות 

הגוף  של  האינטרנט  באתר  רבעוני  בדוח 
המנהל, במתכונתו החדשה והברורה. כך 
ואת  חשבונו  מצב  את  לבקר  חוסך  יוכל 
ההפקדות השוטפות באופן שוטף. הממונה 
פרופ’  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף  על 
עודד שריג, אמר כי “האגף פועל כל העת 
החוסכים  מודעות  את  להגביר  במטרה 
את  לשנות  החלטנו  לכן  לחסכונותיהם. 
מבנה הדוח, כך שיאפשר לכל אחד להבין 
את משמעות החיסכון שלו לפנסיה ולקבל 
בהמשך  מצורפת  מושכלות”.  החלטות 
דוגמה לדוח שנתי מקוצר על-פי הרפורמה 

בדיווח שמוביל האוצר. 

דוח שנתי מקוצר לעמית בקרן הפנסיה החדשה הישראלית לשנת 2013

א. פרטים אישיים
ישראל ישראלישם העמית

111111111מספר תעודת זהות

ב. תשלומים צפויים מקרן הפנסיה
הערותסכום בש"חסוג התשלום

התשלום הצפוי מחושב בהתאם ליתרת 2,500תשלום חודשי שתקבל בפרישה בגיל 67
החיסכון בסוף השנה.

3,750תשלום חודשי שתקבל במקרה של נכות מלאה
3,000תשלום חודשי שישולם לאלמנ/ה* במקרה של מוות

2,000תשלום חודשי שישולם ליתום במקרה של מוות

* לידיעתך, אם אין לך בן/בת זוג וילדים, תוכל/י לוותר על התשלום לאלמן/ה ויתום, בהתאם להוראות המפורטות בתקנון הקרן, וכך 
להגדיל את התשלום בפרישה.

בדוק את סכומי 
הביטוח שלך 

ובחן האם 
הם מתאימים 

לצרכיך ולמצבך 
המשפחתי.

ג. תנועות בחשבונך בשנת 2013
הערותסכום בש"חהנתון

200,000כמה כסף היה בחשבון בתחילת השנה
ראה פירוט הפקדות חדשות בטבלה ד’11,584כמה כסף הופקד בחשבון השנה

מסלול השקעה: כללי תשואה השנה: 7,8003.8%רווחים בשנה זו

דמי ניהול מסך החיסכון בקרן: 1,0740.4%-דמי ניהול שנגבו בשנה זו
דמי ניהול מהפקדה חודשית לקרן: 2%

300-עלות הביטוח למקרה מוות
600-עלות הביטוח למקרה נכות

217,410כמה כסף יש בחשבון בסוף השנה

שים לב לגובה 
דמי הניהול 

שלך!
בדוק אם ניתן 

להפחיתם.

המשך הכתבה בעמ' הבא <<
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ד. פירוט הפקדות לחשבון בשנת 2013 
עבור חודש מועד הפקדה

סה"כ הפקדות פיצוייםתגמולי מעבידתגמולי עובדשכר בש"חמשכורת
לקרן

5,000250250416916ינואר9/1/2013
5,000250250416916פברואר5/2/2013
5,300265265442972מרץ5/3/2013
5,5002752754581008אפריל5/4/2013
5,000250250416916מאי5/5/2013
5,300265265442972יוני5/6/2013
5,300265265442972יולי9/7/2013
5,300265265442972אוגוסט7/8/2013
5,5002752754581008ספטמבר5/9/2013
5,5002752754581008אוקטובר5/10/2013
5,5002752754581008נובמבר6/11/2013
5,000250250416916דצמבר6/12/2013

3,1603,1605,26411,584סה”כ

מומלץ לבדוק 
שההפקדות 

בדוח תואמות 
את ההפקדות 
שנעשו בפועל. 
אם אתה שכיר, 
העזר בתלוש 

המשכורת שלך 
להשוואה.

רוצה לדעת יותר? 
www.dohshnati.co.il הכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של החברה בכתובת

שם המשתמש שלך: 12345

 

ה. נתונים אישיים
67גיל פרישהחדשה מקיפהסוג הקרן

כללימסלול ביטוחשכירמעמד העמית

תקופת ביטוח רצופה עמית פעילסוג עמית
57אחרונה

ו. קודים לזיהוי הקרן
2134568975קוד הקרן

123קוד מסלול השקעה כללי

<< המשך הכתבה מעמ' קודם 

מאות סוכנים אישרו מכבר את השתתפותם ביום העיון 
הארצי של הלשכה בביטוחי בריאות וסיעוד

- הלב של פעילות הסוכן”,  וסיעוד  “בריאות 
של  הארצי  העיון  יום  את  שילווה  המסר 
יתקיים  אשר  וסיעוד,  בבריאות  הלשכה 
שדה  קריית  “אבניו”  באולם  ב-24.6.2013 
התעופה, מקבל ביטוי גם בנתוני ההרשמה: 
מאות סוכנים אישרו מכבר את השתתפותם. 
בשל  רבה  לב  תשומת  אליו  ירכז  העיון  יום 
הרבות  המחלוקות  ובכללן:  סיבות  מגוון 
הקיימות בין משרדי הבריאות והאוצר בנוגע 

רפורמות  בצד  והסיעוד  הבריאות  לביטוחי 
במרכז  התחום  הצבת  האוצר,  שמוביל 
פעילותן של החברות והגדלה מאסיבית של 
הפתרונות המוצעים על-ידן, הרחבת מעגלי 
השוק  ופוטנציאל  הסוכנים  של  הפעילות 
הגוברת  הציבורית  המודעות  לאור  הקיים 
לחשיבות הביטוחים, וכן הצגת סקר שביעות 
ציבור   - יוצא  )וכפועל  הביטוח  סוכני  רצון 
חיים  המבוטחים( משירות חברות הביטוח. 

הרצאה  יישא  לשעבר,  הבריאות  שר  רמון, 
ביום העיון הארצי בנושא: השינויים הנדרשים 
רב  את  ממלכתי.  בריאות  ביטוח  בחוק 
השיח ביום העיון, בהשתתפות מנהלי אגפי 
הבריאות בחברות, תנחה אשת התקשורת 
אורלי וילנאי-מרוז. כמו כן יישא דברים ח”כ 
יצחק כהן, לשעבר סגן שר האוצר וכיום חבר 
כהן  ח”כ  נבחר  באחרונה  הכספים.  בוועדת 

כחבר גם בוועדה למינוי שופטים. 

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.



www.insurance.org.il 13 ביוני 2013 מתוך 11עמוד 3

חיים זלוטיקמן, חבר הלשכה: “מניסיון אישי כואב, חשוב 
לי להבהיר לחבריי הסוכנים עד כמה נחוצים פתרונות 

הבריאות שאנחנו משווקים”
סיפורו של חיים זלוטיקמן, חבר הלשכה, 
מעיד איך החיים יכולים להיות הפכפכים 
ככדורסלן  נודע  זלוטיקמן  צפויים.  ובלתי 
בין  ושיחק  וה-90,  ה-80  בשנות  בכיר 
הפועל  ת”א,  הפועל  בקבוצות  השאר 
רשם  אף  הוא  לציון.  ראשון  ומכבי  חולון 
97 משחקים במדי נבחרת ישראל. לאחר 
לקריירה  פנה  הכדורסל  קריירת  סיום 
כיום,  ביטוח.  כסוכן  לעבוד  והחל  חדשה 
יחד עם חברו,  הוא מנהל סוכנות ביטוח 
הכדורסלן לשעבר פנחס חוזז. במקביל, 
ספורטיבי  חיים  אורח  על  לשמור  הקפיד 
גם לאחר פרישתו ממשחק. אלא, שלפני 
כחמישה חודשים, בגיל 56, חייו השתנו 
ביום אחד ובאופן הדרמטי ביותר. “נסעתי 
באוסטריה,  משפחתית  סקי  לחופשת 
שנים”,  מספר  מזה  לעשות  שנהגתי  כפי 
מספר זלוטיקמן, “כשלפתע לא הרגשתי 
תחושה ברגל שמאל. התיישבתי על השלג 
הגיע  הפראמדיק  לעזרה.  לילדי  וקראתי 
על  שהיינו  מכיוון  חמור.  והבין שהמצב 
הר, הדרך היחידה לחילוץ הייתה במסוק. 

שם  הקרוב,  לבית החולים  אותי  הטיסו 
ביצעו בי ניתוח במשך כ-12 שעות. לאחר 
 15 מורדם לעוד  הייתי  הקשה,  הניתוח 
ימים, כשבזמן הזה בני משפחתי וחברים 
היו מסביבי על הזמן”. בדיעבד הסתבר כי 
באבי  במפרצת  מחסימה  סבל  זלוטיקמן 
הנקראת  )העורק הראשי(,  העורקים 
לא  בכך  ‘אאורטה’.  הרפואית:  בשפה 
הוא  לחיים.  חזרה  שלו  המסע  הסתיים 
וחצי  חודש  “לאחר  ומספר:  ממשיך 
והטיסו  התייצב  שלי  המצב  באוסטריה, 
אותי במטוס מיוחד לארץ, לבית החולים 
משהו  אך  בטיפול  התחלתי  איכילוב. 
התדרדר.  שוב  שלי  והמצב  השתבש 
המשפחה שלי החליטה להתקשר לרופא 
שיבוא לטפל  במטרה  האוסטרי  המנתח 
הגיע  הוא  ימים  כמה  תוך  בארץ.  בי 
הרופאים  עם  צמוד  ועבד  בטיסה  לארץ 
כארבע  הכל  סך  שהה  זלוטיקמן  כאן”. 
בבית  כולל  חולים,  בבתי  חודשים  וחצי 
חולים שיקומי בארץ. באחרונה השתחרר 
לביתו וממשיך בתהליך השיקום. על אף 

אופטימי  נשמע  הוא  הקשה,  התקופה 
וטוען כי הוא מרגיש שנולד מחדש. “אני 
שמישהו  “וכנראה  אומר,  הוא  בר-מזל”, 
ממשיך  אותי  לראות  רצה  למעלה  שם 
עוצמה  מקבל  האנושי  סיפורו  לחיות”. 
מרגשת נוספת, עם המסר שהוא מבקש 
בריא  “הייתי  סוכנים.  לעמיתיו  להעביר 
ספורטיבית.  חיים  שגרת  על  ושמרתי 
מעולם לא עישנתי, לא שתיתי אלכוהול, 
מחלות  היו  לא  וגם  תרופות  נטלתי  לא 
וזה  קרה  זה  פתאום  במשפחה.  גנטיות 
יכול לקרות לכל אחד. מניסיון אישי כואב, 
עד  הסוכנים  לחבריי  להבהיר  לי  חשוב 
נחוצים פתרונות הבריאות שאנחנו  כמה 
האחרונים  החודשים  לאורך  משווקים. 
הייתי בין חיים למוות - ובזכות הפתרונות 
משוכה  כל  עברתי  לרשותי,  שעמדו 
להתמודד  שנועדתי  כנראה  אפשרית. 
עם אתגרים כל הזמן. במגרש הכדורסל, 
מכולם  החשוב  ובאתגר  הביטוח  במגרש 
- החיים. אני כאן ומקווה שבמהרה אוכל 

לחזור לשגרת חיים רגילה”. 

אלי שמש: “חסרונן הבולט של פוליסות השב”ן, טמון לדעתי 
בכך שקופות החולים רשאיות לשנות את תנאי הפוליסות שלהן 
כראות עיניהן, באופן חד-צדדי ומבלי ליידע אפילו את המבוטח”

)קטעים מראיון עם סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף בריאות איילון חב' לביטוח. הראיון המלא יפורסם במדריך 
המקצועי שיחולק למשתתפים ביום העיון הארצי של הלשכה בבריאות וסיעוד, שיתקיים ב-24.6.2013(

ים  ..אני מודה שקי .“
קושי אובייקטיבי רב, 
בשיווק פוליסות בריאות 
לאנשים צעירים  וסיעוד 
מתחת לגיל  יחסית, 
ת  ו ר מ ל  , ת א ז 3. ו 5
בגילאים  שכידוע דווקא 
הצעירים עלות הפרמיה 
נמוכה משמעותית בהשוואה לעלות הקיימת 
הקושי בשיווק  בגילים מבוגרים יותר. 
פוליסות ביטוח מכל הסוגים, ובפרט בתחום 
הבריאות והסיעוד. נובע לדעתי מכך שעל פי 
רוב, צעירים מסרבים להאמין שהם עלולים 
והם מעדיפים  לפוליסות הללו,  להזדקק 
להדחיק את המחשבות על כך. מלבד זאת, 
לאנשים צעירים יש בדרך כלל עדיין, הורים 
כך שרובם  בריאים יחסית,  הביניים,  בגיל 

היעדר ביטוח  טרם חוו את משמעותו של 
סיעודי אצל בן משפחה קרוב, ואינם מודעים 
לבעיות ולהתמודדות הקשה, פיזית וכלכלית, 
הכורכות בטיפול בחולה כזה. ברור שגישתם 
של הצעירים מוטעית מיסודה וההזדקקות 
איננה  בריאות וסיעוד פרטיים  לביטוחי 
עלולה  והיא  נחלתם של מבוגרים בלבד, 
אנשים  בכל גיל.  למעשה,  להיות רלוונטית, 
יכולים להיהפך לסיעודיים, אפילו בתוך רגע, 
תאונת עבודה,  בעקבות תאונת דרכים, 
למרות  אבל,  מחלה פתאומית וכדומה. 
חשיבות רכישתם של ביטוחי בריאות וסיעוד 
מלבד הסברה חוזרת ונשנית  צעיר -  בגיל 
על ידי  שצריכה להיעשות בעיקר  בנושא, 
סוכני הביטוח, בקרב האוכלוסיות הצעירות 
המגבירה  נוסחה בדוקה,  אינני מכיר אף   -
באופן וודאי את נכונותם של צעירים לרכוש 

יותר פוליסות ביטוח בכלל, וביטוחי בריאות 
וסיעוד בפרט... חסרונן הבולט של פוליסות 
החולים  טמון לדעתי בכך שקופות  השב”ן, 
רשאיות לשנות את תנאי הפוליסות שלהן 
כראות עיניהן, באופן חד-צדדי ומבלי ליידע 
אפילו את המבוטח. כתוצאה מכך, במקרים 
אנשים שרכשו במיטב כספם ביטוח  רבים, 
בו תנאים מפתים מסוימים -  שב”ן שהוצעו 
מופתעים לגלות בבואם לממש את השב”ן, 
שחלק מהיתרונות שבגללם רכשו בוטלו ועל 
הלקוח לשאת בהוצאות הבלתי צפויות מכיסו. 
לצערנו, רבים מרוכשי השב”ן אינם מודעים 
לכך כלל, וחבל. בפוליסות ביטוחי הבריאות 
הפרטיות המשווקות על ידי חברות הביטוח - 
‘הפתעות’ כאלה לא תיתכנה, מכיוון שהדבר 
המחמירות שנקבעו על ידי  מנוגד לתקנות 

הרגולציה, ומפוקחות על ידה...”.
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דניאל כהן: “קיימת עלייה במודעות הציבורית לחשיבות הביטוח 
הסיעודי והבנתם של סוכני ביטוח רבים, שמדובר כאן בנישה 

בעלת פוטנציאל רב, שכיום כדאי מאוד להיכנס אליה”
)קטעים מראיון עם ראש חטיבת הבריאות ב"כלל ביטוח". הראיון המלא יפורסם במדריך המקצועי שיחולק 

למשתתפים ביום העיון הארצי של הלשכה בבריאות וסיעוד, שיתקיים ב-24.6.2013(
“...המגוון הנוכחי שלנו 
בתחום הסיעודי גדול 
מתמיד ונועד להתאים 
 . ך ר ו ל צ כ ט ל ע מ כ
באפשרותנו להציע, 
למשל: פוליסת ביטוח 
לכל החיים;  סיעודי 
לשלוש  לחמש שנים; 
בשם  ויש לנו גם פוליסה חדשנית  שנים; 
המשלבת פיצוי במקרה  ‘חיים לעתיד’, 
לשאירים במקרה של  עם תשלום  סיעודי, 
מות המבוטח. כיום, יש לנו כ-350 אלף )!( 
פוליסות פרטיות שמשווקות על ידי למעלה 
המשווקים  מאלף סוכני ביטוח פעילים, 
הבריאות והסיעוד  במרץ את פוליסות 

שלנו. אחת המטרות המרכזיות של מערך 
העסקים שלנו כיום, עם ביטולן הקרוב של 
את  לנצל  היא:  הפוליסות הקולקטיביות, 
מצב השוק ו”הרעש” בנושא, להגדיל באופן 
של סוכני הביטוח  משמעותי את מספרם 
העוסקים בתחום וכפועל יוצא מכך, להכפיל, 
אם לא למעלה מכך, את מספר המבוטחים 
במיוחד בשנתיים  הסיעודיים שלנו... 
בערך מאז שהתקבלה באגף  האחרונות - 
ההחלטה בדבר ביטולם של  הפיקוח 
יש  הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים - 
אצלנו עלייה מתמדת בהיקף שיווקן של 
זו  זה מקרי.  ואין  הפוליסות הסיעודיות, 
בעיקר, תוצאה ברורה של עליית המודעות 
לחשיבות הביטוח הסיעודי  הציבורית 

שמדובר  והבנתם של סוכני ביטוח רבים, 
כאן בנישה בעלת פוטנציאל רב, שהוזנחה 
במידה רבה עד לאחרונה, וכיום כדאי מאוד 
להיכנס אליה. הצירוף של שני הפרמטרים 
העיקרים הללו - בצירוף הפרסום המאסיבי 
הבלתי פוסק, מצד כל קופות החולים, לגבי 
העלה  הפוליסות הסיעודיות,  חשיבותן של 
רק  באופן משמעותי את היקף שיווקן ולא 
אנחנו  אלא בכל חברות הביטוח...  אצלנו, 
מעודדים כיום כמה שיותר מסוכנינו להיכנס 
לנישת שיווק פוליסות ביטוחי הנוסעים, 
מכירותיהם בתחום  ולהגדיל את היקף 
הן כדי לאפשר להם להעניק שרות   -
והן למען שיפור  ללקוחותיהם,  מלא יותר 

הכנסותיהם...”. 

חוזר המפקח קובע חובת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים 
בקופות גמל

המפקח על הביטוח, פרופ’ עודד שריג, 
פרסם שבוע שעבר טיוטת תקנות בנוגע 
גמל.  בקופות  תשלומים  הפקדות  לאופן 
“חוק  כי  המפקח  מציין  ההסבר  בדברי 
)קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
בין היתר,  קובע,  גמל(, התשס”ה-2005 
כי השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן 
פרטים  גמל,  בקופת  תשלומים  הפקדת 
שעל מעביד למסור לחברה מנהלת בעת 
תשלומים,  להפקדת  מועדים  הפקדה, 
ממעביד  מנהלת  חברה  שתגבה  וריבית 
המצ”ב  בטיוטה  בהפקדה.  איחור  בשל 
זה  ובכלל  כאמור,  הוראות  לקבוע  מוצע 
הפקדות  על  ממוכן  דיווח  חובת  החלת 
חברות  על  חובה  והחלת  גמל  לקופת 

מנהלות למתן היזון חוזר ממוכן למעביד 
גמל”.  לקופת  הפקדות  על  דיווח  בשל 
על  דיווח  כי  הטיוטה  קובעת  כך  בתוך 
ייעשה  גמל  לקופת  תשלומים  הפקדת 
וכי המפקיד, קרי המעביד,  באופן ממוכן 
ימסור לחברה המנהלת, במועד הפקדת 
סך  על  מידע  גמל,  לקופת  תשלומים 
עוד  קופה.  לאותה  התשלומים שהופקדו 
המעביד  הפקיד  ולא  במידה  כי  מצוין 
גמל  בקופת  עובד  עבור  תשלומים 
הנדרשים  התשלומים  לשיעור  בהתאם 
לפי הסכם עבודה או הוראות דין החלים 
תגבה  הקבוע,  במועד  עובד  אותו  לגבי 
מאת  הגמל  קופת  של  המנהלת  החברה 
בהפקדה  האיחור  בשל  ריבית  המעביד 

בשיעור  ריבית,  חוב  בשל  ריבית  לרבות 
ריבית  א.  אלה:  שני  מבין  הגבוה 
כספים  בהעברת  איחור  בשל  הפיגורים 
החשב  שמפרסם  הבנקאית  מהמערכת 
הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן; ב. 
הגמל  קופת  משיגה  שהייתה  התשואה 
במועד.  בחשבונה  הכספים  הופקדו  לו 
למפקיד  תשלח  מנהלת  חברה  במקביל, 
היזון חוזר ראשוני לא יאוחר מתום שלוש 
העוקב  העסקים  יום  מתחילת  שעות 
המפקיד.  ידי  על  הדיווח  העברת  למועד 
בשורה התחתונה, טיוטה זו של הפיקוח 
נועדה לצמצם טעויות ופיגורים בהעברות 
כספים שאינן דרך הוראות קבע ולהבטיח 

את הזכויות הפנסיוניות של העובדים. 
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הפניות... הפניות... הפניות...
מאת: יובל ארנון, סגן יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני

תיק  להגדיל  טובים  היותר  המקורות  אחד 
מעטים  בפועל,  הפניות.  באמצעות  הינו 
או  מכירה  מסיימים  אשר  הסוכנים  מאוד 
ומבקשים  לדוגמא,  בתביעה,  בלקוח  טיפול 
הפניה. יש הרבה “סיבות” לכך, ביניהן: הוא 
לא נותן הפניות... לא נעים לי לבקש... פעם 
לסגור  העדפתי  בראש...  ו”חטפתי”  ניסיתי 
את העסקה ולזוז... )למנוע שהלקוח כביכול 
יתחרט(... ועוד ועוד. בפועל כל הסיבות הן 
הן  טובות  הפניות  עדיין  תירוצים!  למעשה 
מנוע הצמיחה הטוב ביותר והזול ביותר לכל 
סוכן אשר חפץ להגדיל את מכירותיו. הן יותר 
מיני  מכל  טובות  יותר  פרסום,  מכל  טובות 
מיזמים של “טלמיטינג” לטלפונים קרים וכו’. 
לקוח אשר מרוצה מהטיפול בו או שהתרשם 
הפניות.  ייתן   - מקצועית  עבודה  מדרך 

עצות  מספר  מבקשים.  לא  שאנחנו  הבעיה 
בנושא ואני מציע לכל אחד לנסות ולהתנסות 

בלקיחת הפניות מלקוחות קיימים:
מגיע  אתה  כיצד  הלקוח  את  לשתף  1 .
לאנשים  מתקשר  לא  “אני   - ללקוחות 
זרים, אני לא פותח דפי זהב, אני מגיע 
ללקוחות שלי אך ורק דרך הפניות ולכן 
אני מבקש גם ממך את העזרה להגיע 

לעוד לקוח”. 
לא לבקש כמות, אלא תן לי הפניה אחת  2 .

עד שתיים של חברים טובים וכו’. 
אם  להבחין  הפרטים  לקיחת  במהלך  3 .
אכן מדובר בהפניה טובה ואיכותית )לפי 
בהפניה  או  ועוד(  הקשר  הנתונים/רמת 
שם  אולי  בעדינות  לבקש  ואז  “גרועה”, 

אחר.

במידה ואכן התקיימה פגישה עם המופנה  4 .
המפנה,  את  לעדכן  עסקה,  ונסגרה 

להודות לו ואף לבקש עוד הפניה אחת.
עם  כתובה  הפניה  להכין  גם  אפשר  5 .
מכן  ולאחר  לשלוח,  המפנה,  חתימת 

להתקשר ולקבוע פגישה.
לכל סוכן יש מכרה זהב במשרדו, צריך רק 
להתחיל לכרות. זו לא בושה לבקש מלקוח 
לעדכן  בושה  לא  זו  עזרה,  תקן  על  הפניה 
ובוודאי  שלו  ההפניה  עם  יצא  מה  לקוח 
תהליך  הצלחה.  על  לעדכנו  מאוד  שחשוב 
הפניות,  לקיחת  ללא  מושלם  אינו  המכירה 
“שבוע  על  מכריזים  אנו  כאשר  פעם  ולא 
הפניות” הסוכן מופתע מהתוצאות הטובות 

ומהרצון של הלקוחות לעזור ולתרום. 
נקודה למחשבה.

מסתמן: הסוכנויות שבבעלות חברות ביטוח ייבלעו בתוכן
מאת: רון שטיין, "גלובס", 11.6.2013

במשרד  וחיסכון  ההון, ביטוח  אגף שוק 
שסוכנויות הביטוח  להורות  האוצר נוטה 
הגדולות שבשליטת חברות הביטוח יהפכו 
של  קשורות(  )סוכנויות   tied agents-ל
החברות המחזיקות. בכך יהפכו הסוכנויות 
שמזדהה  וממותגת  ישירה  שיווק  לזרוע 
בהתאם לקבוצה-האם ומוכרת את מוצריה. 
בשוק  מקורות  מפי  הערכות  פי  על  כך, 
הפנסיוני. מקורות אלה מעריכים כי אף על פי 
שההחלטה עדיין אינה סופית, כך מתכוונים 
באוצר לפעול. באוצר ציינו כי “הנושא נמצא 
בראשות  הביטוח,  על  בפיקוח  בבחינה”. 
סוגיית  את  בוחנים  שריג,  עודד  פרופ’ 
שבבעלות  הביטוח הגדולות  סוכנויות 
קבוצות הביטוח זה תקופה, וצפויים לפרסם 
על  הפיקוח יורה  מסקנותיהם.  את  בקרוב 
שוק  מתנהל  שבו  באופן  משמעותי  שינוי 
זה. מדובר במהלך דרמטי שצפוי להשפיע 
כיום  המטופלים  לקוחות  אלפי  על מאות 
הפנסיוניים  ההסדרים  ניהול  בסוכנויות 
נמצאות  שתיים,  להוציא  הגדולות, שכולן, 
בשליטת חברת ביטוח זו או אחרת. על פי 
בהתאם  יכריע  אכן  האוצר  אם  המסתמן, 
זה  בשוק  השחקנים  בשוק,  להערכות 
יהפכו לסוכנים קשורים הפועלים כשכירים 
של בעלי המניות בהם, ולא ימשיכו לפעול 
שעובדים  ברוקרים  של מעין  כסות  תחת 

ענף  כל  כי  נציין  ביטוח.  חברות  כמה  עם 
החיסכון הפנסיוני ממתין בציפייה להכרעת 
האוצר בנושא זה. מקור בשוק הפנסיוני ציין 
בהקשר זה: “זו האופציה הכי גרועה, כי זה 
רק  ימכרו  בבעלות  שכל הסוכנויות  אומר 
את חברת הביטוח שמחזיקה בהן, ומכיוון 
ברוב  מראש מחזיקות  הביטוח  שחברות 
הסוכנויות, אז במקום שהן תמכורנה חלק 
כפי  אחר,  בגוף  שלהן  מהמכירות  מסוים 
רק את  הן תמכורנה בעתיד  כיום,  שקורה 
תפתור  אולי  שכזו  החלטה  החברה-האם. 
אבל  הלקוח,  מול  השקיפות  בעיה ברמת 
הגבוהה  הריכוזיות  את  יותר  עוד  תגדיל 
אופן,  בכל  בערוצי ההפצה”.  ממילא 
להחלטה האוצר בהקשר זה תהיה השפעה 
ובעיקר  הפנסיוני  בשוק  השחקנים  כל  על 
)מבטח  מגדל  הביטוח  קבוצות  שלוש  של 
ועוד(,  פלתורס  שחם,  יוגב,  שגיא  סימון, 
מזרח  אורן  קלע,  שקל,  )אגם,  הפניקס 
שמחזיקות  )תמורה(,  ביטוח  וכלל  ועוד( 
בידיהן בסוכנויות הביטוח הגדולות ביותר. 
בשוק  רבים  פעילים  גורסים  כך  זאת,  עם 
החיסכון הפנסיוני, סוכנויות ניהול ההסדרים 
תקופת  בפני  כיום  ניצבות  הפנסיוניים 
המודל  המאיימת על  למציאות  הסתגלות 
הבטחת  מביטול  כתוצאה  זאת,  שלהן. 
המנהלים  בביטוחי  החיים  תוחלת  מקדמי 

החל בינואר השנה - שינוי שהוביל לחיסול 
דה-פקטו של ביטוחי המנהלים, וכן כתוצאה 
האוצר לתקרת  שמוביל  מההפחתה 
השכר הזכאי להטבות מיסוי בגין החיסכון 
להקטנת  להוביל  שעלול  )מהלך  לפנסיה 
חזקים  עובדים  מצד  לחיסכון  הפקדות 
יחסית - שמאפיינים את קהל יעד המרכזי 
ההסדרים  ניהול  נסמכות סוכנויות  שעליו 
הגדולות(. התייחסות האוצר אינה רלבנטית 
רק לגבי סוכנויות גדולות בתחום הפנסיוני, 
וצפויה לכלול התייחסות רחבה יותר ביחס 
באמצעות  ביטוחים  של  ההפצה  לסוגיית 
בינוניות  סוכנויות  כולל  הביטוח,  סוכנויות 

ואף קטנות. 
האוצר  ידי  על  שנשקלו  האפשרויות  בין 
על  להורות  זה נבחנה האפשרות  בהקשר 
מכירת החזקות חברות הביטוח בסוכנויות 
הגדולות, תוך הפרדת ה”יצרנים הפנסיוניים” 
מהמפיצים ואיסור בעלויות מעין אלה, כמו 
מוצרי  של  שוק במכירות  נתח  הגבלת  גם 
האוצר  הללו.  הסוכנויות  החברה-האם של 
החל בבחינת המצב לאחר שורת ביקורות 
ממצאים  נמצאו  שבהן  גדולות,  בסוכנויות 
קשים ביחס לתמהיל המכירות החדשות של 
הסוכנויות הללו - שבהכללה נמצא כמוטה 
בבירור למכירת פוליסות של החברה-האם 

ולא של מתחרותיה. 

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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דני נווה נבחר ליו”ר כלל ביטוח 
במקומו של אביגדור קפלן

יו”ר חדש ל”כלל ביטוח”, שבשליטת 
דני נווה, לשעבר שר  נוחי דנקנר: 
נווה  עסקים.  איש  וכיום  הבריאות 
משמש במקביל כדירקטור ב”אי.די. 
השקעות”,  וב”דיסקונט  פיתוח”  בי. 
שתי חברות אחרות בקבוצת דנקנר. 
מתפקידו  נווה  יפרוש  מינויו  עם 
של  ל”נעליו”  וייכנס  בדירקטוריונים 
אביגדור קפלן, אשר עובר לנהל את 
בית החולים “הדסה”. לנווה, כאמור, 
במגזר  עשיר.  ועסקי  ציבורי  ניסיון 
פרישתו  לאחר  נווה  הקים  העסקי 

קרנות  שתי  הפוליטיים  מהחיים 
קרן  ובכללן  בינלאומיות  השקעה 
המשקיעה  “אגת”,  בשם  השקעות 
של  המינוי  רפואית.  בטכנולוגיה 
ביטוח”  “כלל  של  פעיל  כיו”ר  נווה 
של  בהיקף משרה  שנים,  ל-3  הינו 
85%. על רקע מינויו לעמוד בראש 
היררכיית התפקידים בקבוצת “כלל” 
השליטה  בעל  את  ומעסיק  ממשיך 
אגרות  הסדר  דנקנר,  נוחי  בה, 
מחצית  למכירת  והדרישה  החוב 

מהשליטה בכלל. 

מינויים חדשים

פיני שחר מונה לאחראי על 
האכיפה בענף הביטוח 

ועדת המכרזים במשרד האוצר מינתה את פיני שחר 
כאחראי על הפיקוח והאכיפה וסגן בכיר למפקח. 

פיני שחר ששימש כעוזר למפקח על הביטוח פרופ’ 
עודד שריג, עובד באגף הפיקוח במשך 8 שנים.

במסגרת תפקידו שימש מנהל מחלקת ביטוח כללי. 
המפקח על הביטוח בירך על המנוי וציין כי פיני יוביל  

את המחלקה להישגיים רבים.

שלמה ביטוח: עדכון תעריף ביטוח הדירות ומינויים חדשים
של  בניהולו  לביטוח”,  חברה  “שלמה 
ביטוח  תעריף  את  עדכנה  אומיד,  אורי 
הדירה “שלמה Home”. מהחברה נמסר 
כי “שלמה ביטוח משיקה תעריף ביטוח 
בטוחים  אנו  ואטרקטיבי.  חדש  דירה 
המוצעים  המעודכנים  שהתעריפים 
בעד  מדברים   Home שלמה  במסגרת 
תחומי הפעילות העיקריים  עצמם”. 
 - כללי  בביטוח  הם  ביטוח”  “שלמה  של 
ברבעון  ודירות.  רכוש  רכב  רכב חובה, 
הראשון של 2013 הסתכם סך הפרמיות 
ידי  ברוטו והפרמיות שהורווחו על 
החברה בכ-147 מיליון ₪ ובכ-80 מיליון 

 ₪ מיליון  כ-154  לעומת  בהתאמה,   ₪
בתקופה  בהתאמה,   ₪ מיליון  וכ-89 
בירידות  מדובר  אשתקד.  המקבילה 
כ-5%  של  בשיעורים  הפרמיות  בהיקף 
)פרמיות  כ-10%  ושל  ברוטו(  )פרמיות 
הקיטון  כי  שהורווחו(. בחברה מסבירים 
בפרמיה ברוטו בתקופת הדוח ביחס 
לתקופה המקבילה אשתקד נובע, בין 
שהחברה החלה בהליך  מכך  היתר, 
של טיוב תיק הלקוחות והפסקת עבודה 
בתוך  עם סוכנים ומבוטחים הפסדיים. 
טובי  על מינויו של  כך הודיעה “שלמה” 
החברה.  למנכ”ל  למשנה  שמלצר 

שלמה  של  ממייסדיה  הוא  שמלצר 
ומשמש כסמנכ”ל השיווק והמכירות של 
מונתה  בנוסף  היווסדה.  מיום  החברה 
סמנכ”ל  לתפקיד  גולן  נוף  לימור  עו”ד 
את  היא  גם  המלווה  גולן,  נוף  בחברה. 
כיום  משמשת  הקמתה,  מיום  החברה 
כיועצת המשפטית ומנהלת תחום ביטוח 
אורי  המשנה ב”שלמה”. לדברי המנכ”ל 
אומיד, “מדובר במינויים של שני בכירים 
צביונה  על  רבות  אשר השפיעו  בחברה 
במגמה  נמשיך  כי  בטוח  אני  הייחודי. 
החיובית המאפיינת את פעילות החברה 
בתקופה זו ומאמצינו הרבים יישאו פרי”.
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 הראל זכתה גם ב-2013 בדירוג פלטינה במסגרת 
דירוג מעלה 

קבוצת “הראל” משתתפת בדירוג “מעלה” 
משפרת  היא  במהלכן  שנים,  כ-7  מזה 
בתחום  פעילותה  את  מתמיד  באופן 
האחריות התאגידית, תחום אשר מזוהה 
עם הקבוצה מיום הקמתה, לפני למעלה 
מדורגת  “הראל”  קבוצת  שנים.  מ-75 
ברמת הדירוג הגבוהה פלטינה זו השנה 
השנייה ברציפות. דירוג “מעלה” מאפשר 
את  לבחון  במשק  המובילות  לחברות 

התאגידית  האחריות  בתחום  ביצועיהן 
עיקריים:  תחומים  במספר  ומתמקד 
מעורבות בקהילה, סביבת עבודה, איכות 
סביבה, אתיקה בעסקים וממשל תאגידי. 
בישראל  המוביל  גג,  ארגון  הוא  מעלה 
אסטרטגיות  ויישום  לפיתוח  תהליכים 
עסקית.  כגישה  תאגידית  אחריות  של 
החל  בדירוג  משתתפת  “הראל”  קבוצת 
בעקביות  שיפרה  ומאז,   2006 משנת 

את תוצאותיה בדירוג. היא בלטה בדירוג 
הטמעה  אתי,  קוד  הבאים:  בתחומים 
אחראית,  אספקה  שרשרת  ואכיפה, 
ם  בתחו וח  ו די ו ה  אסטרטגי ל,  הו י נ
תאגידי.  וממשל  התאגידית  האחריות 
בתחום הסביבתי בלטה הקבוצה בנושא 
האחרונה  בשנה  בנוסף,  ואוויר.  אקלים 
שעות   3,500 הקדישו  “הראל”  עובדי 

להתנדבות בקהילה.

זהירות° משטרת ישראל הציבה מצלמות חדשות בכבישי ישראל 

נועד לספק לנהג שירות הגנה  ¢הגנה משפטית בדרכים¢  כתב השירות 
כתב  את  שירכוש  לקוח   Æגוף ונזקי  נזקין  תעבורה  בתחומי  משפטית 
בתחום¨  המתמחה  מקצועי  דין  מעורך  משפטי  שירות  יקבל  השירות 

Æתמורת תשלום חודשי קבוע במחיר שווה לכל נפש

עו¢ד לכל נהג
ולכן הלקוח שלכם צריך∫

lisov@insurance.org.il 03-6396676 'לפרטים: טל

האם כבר הצטרפת לתוכניות 
? הביטוח שמציעה הלשכה לחבריה

ביטוח בריאות וסיעוד 
לחברי לשכה, לבני משפחותיהם, 
הוריהם ועובדי הסוכנויות כיסויים 

נרחבים ורצף זכויות מפוליסות קודמות

לשכת סוכני ביטוח בישראל
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פעילות בסניפים ובמחוזות

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

"מדיטק חולון"
משעה 09:00 עד 14:00

יום עיון מחוז ירושלים
בחסות חברת שגריר
בתאריך 3/7/2013

משעה 9:00 עד 14:00 

בסדרה  התאפיין  האחרונה  התקופה 
הלשכה,  בסניפי  הרצאות  של  ארוכה 
והטמעת  החברים  עדכון  לצורך 
חוזר  לרבות  בענף,  החלים  השינויים 
ייפוי הכוח, היבטי תגמול בגין שירותים, 
תהליכי עבודה לקראת כניסת המסלקה 

כאמור  אשר  השונות,  ההרצאות  ועוד. 
על  ניתנו  ארצית,  בפריסה  התבצעו 
ארנון,  יובל  לרבות  הלשכה,  נציגי  ידי 
אבי  פנסיוני;  לביטוח  הוועדה  יו”ר  סגן 
אקהאוס, חבר הוועדה; רם אמית, היועץ 
לציין  חשוב  ועוד.  ללשכה;  המקצועי 

עצמה  ראתה  הלשכה  כי  זה,  בהקשר 
עם  והרצאות  מפגשים  לקיים  מחויבת 
הארץ,  רחבי  מכל  חברים,  שיותר  כמה 
אמצעי,  בלתי  פתוח,  דיאלוג  ולקיים 
ולהיערכות  העכשוויות  למגמות  בנוגע 

הסוכנים בהתאם. 

הלשכה קיימה בתקופה האחרונה סדרה ארוכה של הרצאות 
בסניפים לצורך עדכון והטמעת השינויים בענף

 , ן הצפו במחוז  הביטוח  סוכני  לשכת 
בראשותו של מר אריה אברמוביץ, ערכה 
נשקל  הרב  הביקוש  ולאור  עיון,  ימי  שני 
יום עיון שלישי, מעל ל-130 סוכנים הגיעו 
לימי העיון בנושאים חשובים וחדשים אשר 
ביטוח  סוכן  כל  של  שולחנו  על  נמצאים 
בימים אילו, מר יובל ארנון, סגן יו״ר הוועדה 

הכח  יפוי  חוזר  את  סקר  פנסיוני  לביטוח 
אשר נכנס לתוקף ב-1/5/13 ואת השינויים 
אשר יכנסו לתוקף החל מ-28/6/13, ואת 
הקשר למסלקה הפנסיונית אשר מתחילה 
אביבי  שחר  מר  אילו.  בימים  פעילותה 
זכתה  אשר  סוויפטנס  בחברת  סמנכ״ל 
במכרז להפעלת המסלקה הפנסיונית סקר 

את תפעול המסלקה על 4 השלבים שיהיו 
ומה יכולים לעשות הסוכנים דרך המסלקה. 
סקר  ללשכה  מקצועי  יועץ  אמית  רם  מר 
תשלום  גביית  נושא  את  בהשתלמויות 
בגין פעולות מסויימות מול הלקוחות, היכן 
הרב  נסיונו  לאור  וזאת  לא  והיכן  לגיטימי 

ושיחות רבות אשר קיים בנושא. 

השתלמויות מקצועיות

בכל פעם מחדש אני שואל את עצמי מהו 
להצלחתו של  מביא  ומה  מוצלח  עיון  יום 
יום עיון. המרצים? הנושאים? האכסניה? 
לתשובה  הגעתי  לא  עוד  הכיבוד? 
המוחלטת כיוון שיום העיון שנערך השבוע  
10.6.2013( לסניפי חדרה  ום ב’  י (
בתוכו  כלל  בבנימינה”,  ב”יקב  ונתניה, 
הייתי  לא  אך  הללו.  המרכיבים  כל  את 
מסכם אותו כיום עיון מוצלח במיוחד בשל 
הנוכחות המועטה של המשתתפים. כ-45 
סוכנים וסוכנות טרחו ובאו לאירוע שתוכנן 
קנול  אבי  ידי  על  ובמשותף  בקפדנות 
ידי, וכלל את מיטב  יו”ר סניף נתניה ועל 
הכי  בנושאים  להעמיד  שיכולנו  המרצים 

“בוערים”. עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי 
של הלשכה, עדכן את הנוכחים בפסקי דין 
של  משפטיים  באספקטים  נגע  חדשים, 
דמי השרות, חידושים אוטומטיים ומסמך 
המשפטי  היועץ  אמית,  רם  הכח.  ייפוי 
של הלשכה, התייחס לגביית דמי השרות 
שבו  היום,  “חם”  הכי  הנושא   - מלקוחות 
מתלבטים סוכני ביטוח רבים. יובל ארנון, 
יו”ר הוועדה בפנסיונית, ניתח באופן  סגן 
הכח  ייפוי  מסמך  את  ומעניין  מקצועי 
ישראל,  מעוז  הפנסיונית.  והמסלקה 
מנהל “יונט” צפון, ערך השוואה מדהימה 
מקבלים  שאנו  התגמול  בין  )לטעמי( 
מחברות הביטוח במוצרי הביטוח השונים, 

בוחרים  שאנו  אמיתות  בפנינו  וחשף 
שיחה  התקיימה  ולבסוף,  מהן.  להתעלם 
הלשכה,  מנכ”ל  קינן,  מוטי  עם  פתוחה 
נושאים  ואם  אותנו.  שמטריד  מה  כל  על 
אלה אינם מושכי קהל, מה כן? שכחנו... 
מקום  בנימינה”,  ב”יקבי  נערך  העיון  יום 
הצח  באוויר  דשא,  בכרי  טובל  יפהפה 
פסטוראלית  באווירה  המושבה,  של 
מצוינת.  צהריים  בארוחת  והסתיים 
נהנו מאוד. היה  ביום העיון  המשתתפים 
ולהתמקד  שאלות  לשאול  זמן  של  שפע 
בבעיות המטרידות אותנו. אחרי כל אלה, 
הנוכחות  הייתה  אלה,  בכל  ובהתחשב 

מועטה מידי לטעמי. חבל.

ראובן רפ: “בכל פעם מחדש אני שואל את עצמי מהו יום עיון 
מוצלח ומה מביא להצלחתו של יום עיון”

נקודת מבט אישית של יו"ר סניף חדרה
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בעין משפטית

בבית משפט השלום בחדרה, נדונה תביעתו 
של טלעת עקאב ותד )להלן: “טלעת”(, שיוצג 
ידי עו”ד ראאד ותד ועו”ד חדיג’ה מאזן,  על 
)להלן:  בע”מ  לביטוח  חברה  דקלה  כנגד 
“דקלה”(, שיוצגה על ידי עו”ד צבי יעקובוביץ’ 

ועו”ד נמרוד ברקוביץ’.
כב’  מפי   2013 בפברואר  ניתן  הדין  פסק 

השופטת קרן אניספלד. 
עובדות המקרה: בשנת 2008 חתם טלעת, 
יליד 1970, על טופס הצעה לביטוח רפואי 
השאר,  בין  תבטחו,  שדקלה  ביקש  בגדרו 
בביטוח מסוג “איתן” המעניק כיסוי למחלות 
חד-פעמי  בסכום  פיצוי  בתשלום  קשות 
ההצעה  טופס  ההצעה”(.  “טופס  )להלן: 
נחתם בביתו של טלעת בכפר ג’ת, אליו הגיע 
זייד עאיד )להלן:  - מר  מוכרן מטעם דקלה 
“המוכרן”(. דקלה קיבלה את טלעת לביטוח 
טופס  בסיס  על  פוליסה  לו  והנפיקה  רפואי 
מעשן  שאינו  עולה  ממנו  שמילא,  הצהרה 
ולא עישן בעבר. בשנת 2009 אושפז טלעת 
בגין כאבים בחזה על רקע היותו מעשן משך 

שנים רבות ובהיקף משמעותי.
בית המשפט הכיר בעובדה, כי אין מחלוקת 
בין הצדדים לגבי עצם קרות האירוע והיותו 
בין  הפוליסה.  בגדר  הבא  ביטוח  מקרה 
טלעת ודקלה ניטשה מחלוקת בשתי שאלות 
מרכזיות שעניינן שיעור הפיצוי לו זכאי טלעת 
לפי הפוליסה בעטיו של האירוע. הראשונה, 
מה סכום הפיצוי המוסכם שנקבע בין טלעת 
למוכרן בעת עריכתה וחתימתה של ההצעה 
לביטוח, ואשר קובל בידי דקלה עם הנפקת 
באי  טלעת  חטא  האם  השנייה,  הפוליסה. 
גילוי פרט מהותי בעריכתו וחתימתו של טופס 
ההצעה בכל הקשור לעברו והרגליו כמעשן. 
בית המשפט ציין, כי היה והתשובה על כך 
הדעת  את  לתת  מקום  יהיה  חיובית  היא 
רובצת  הגילוי  לאי  האחריות  אם  לשאלה 
לתלותה  יש  שמא  או  טלעת  של  לפתחו 

לכך  הנודעת  הנפקות  מה  כן  כמו  במוכרן. 
בפיצוי  דקלה  של  חבותה  היקף  בקביעת 

טלעת לפי הפוליסה. 
זכאי  הוא  הפוליסה,  פי  על  טלעת,  לטענת 
לתשלום מלוא ההפרש בין תגמולי הביטוח 
ששולמו לו לבין סכום הפיצוי בסך 200,000 
מדקלה  הסתיר  לא  כי  טלעת,  טען  עוד   .₪
בריאותו,  מצב  על-אודות  רלוונטי  מידע 
כמעשן,  ועברו  להרגליו  הנוגע  מידע  לרבות 
ותלה את האשם במילוי טופס ההצעה כפי 

שנחתם במוכרן.
בין הצדדים  המחלוקת   “ השופטת קבעה: 
נסבה במובהק על תוכנו של סעיף העישון 
זה  סעיף  כי  מצאתי  הבריאות.  בהצהרת 
מצג  הנתבעת  כלפי  שיצר  באופן  מולא 
שאינו תואם את המציאות לאשורה. האשם 
ביצירת מצג מטעה זה רובץ לפתחם של 
התובע והמוכרן יחדיו. כל אחד מהם השיא 
בטופס  ולעיגונו  ליצירתו  משלו  תרומה 

ההצעה לביטוח”.
בית המשפט ציין, כי חזקה על אדם החותם 
על מסמך שחתם לאות הסכמתו, יהא תוכן 
המסמך אשר יהא, ודאי כשמדובר בחתימת 
נודעת  לו  לביטוח,  הצעה  המהווה  מסמך 
מובהקת.  ומשפטית  כלכלית  משמעות 
עמו  ייערך  כי  אינטרס,  לביטוח  למועמד 
חוזה ביטוח התואם את נתוניו. ראוי להטיל 
על מועמד הביטוח את חובת הגילוי ולחייבו 
בתוצאות הפרתה, אף אם מסר למבטחת 
העברת  רפואית.  סודיות  על  ויתור  כתב 
לביטוח  המועמד  הצהרת  בדיקת  נטל 
הנפקת  זמן  משך  את  תאריך  המבטח  אל 
הביטוח,  תעריפי  את  ותייקר  הפוליסה 
תוצאה שאינה עולה בקנה אחד עם טובת 

ציבור המבוטחים.
על  חולק  “אין  כי:  קבע,  המשפט  בית 
המוכרן,  בידי  מולא  ההצעה  שטופס  כך 
אשר  הנתבעת  טפסי  ועל-גבי  בכתב-ידו 

נושאים את פרטיו ואת חתימתו ]עמ’ 24 
ש’ 13, 22-19[. עדות המוכרן בכל הקשור 
לתהליך מילוי הפרטים בהצהרת הבריאות 
הותירה  ולא  ומתחמקת  פתלתלה  הייתה 
לטעון  ועיקר. אף שניסה  כלל  אמין  רושם 
כי מעמד מילוי טופס ההצעה אינו זכור לו 
נפלטו מפיו פה ושם אמירות שיש בהן כדי 

להעיד כי המעמד דווקא זכור לו היטב”.
אין הכרח לקבוע, שטלעת פעל מתוך כוונת 
דקלה  של  זכותה  את  לבסס  כדי  מרמה 
להפחית את תגמולי הביטוח שאותם תשלם 
לו, בהתחשב במידע שהוסתר מדקלה לעת 
המשפט  בית  הביטוח.  הצעת  של  עריכתה 
מצד  מרמה  כוונת  של  “קיומה  כי:  הוסיף, 
סעד  של  לתחולתו  תנאי  אינה  המבוטח 
מרמה  בכוונת  הסתרה  הפיצוי.  הפחתת 
מצד המבוטח של עניין שידע כי הוא מהותי, 
דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה. 
שכוונת  מהותי  עניין  הסתרת  משמע, 
לא  תשובה  מתן  כדי  עולה  בצידה  מרמה 
מלאה וכנה; יחד עם זאת מגוון התשובות 
הקטגוריה  מן  רחב  וכנות  מלאות  שאינן 
הצרה והחמורה יותר של הסתרה בכוונת 

מרמה”.
האחריות  שאת  “מצאתי  השופטת:  מדברי 
המציאות  לבין  ההצעה  טופס  בין  לפער 
התובע  של  לעברו  הקשור  בכל  לאשורה 
ולהרגליו כמעשן יש לחלק בין התובע לבין 
בתוצאות  נושאת  כשהנתבעת  המוכרן, 
המוכרן  מהתנהלות  הנובעות  הכספיות 

שפעל מטעמה בעריכת טופס ההצעה”.
התביעה  את  קיבל  המשפט  בית  לסיכום, 
וחייב את דקלה לשלם לטלעת סך  בחלקה 
של 27,140 ₪. לסכום זה יתווספו הוצאות 
כולל של  ומע”מ בסכום  עו”ד  ההליך, שכ”ט 

.₪ 6,500
בשלב כתיבת שורות אלה לא ידוע אם הוגש 

ערעור על פסק הדין.

הסתרת מידע מהותי מהמבטחת בעת חתימת טופס 
ההצעה עלול להביא להפחתת תגמולי ביטוח

מאת: עו"ד ג'ון גבע

אזכרה במלאות שנה לפטירתו של סגן נשיא הלשכה חזי מנדלאוי ז"ל 
תתקיים ביום שני 17 ביוני בשעה 18:30 ברחוב נדין גורדימר 7 שכונת פרס נובל בראשון לציון.

העלייה לקברו תתקיים ביום שלישי 18 ביוני בשעה 8:00 בבית העלמין גורדון בראשון לציון.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
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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 אלטרנטיבות 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

השינויים הנדרשים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי - מר חיים רמון, שר הבריאות לשעבר  11:25 - 11:55
חידושים וטכנולוגיות חדשות בניתוחי לב - ד"ר ארז קכל, מנתח לב בכיר, המחלקה לניתוחי לב,   11:55 - 12:25

המרכז הרפואי שיבא  
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 אלון אלירז - משנה למנכל ור‘ חטיבת בריאות הראל חב‘ לביטוח  

מר עדי בר-און - חבר ועדת בריאות וסיעוד  
מר דניאל כהן - מנהל חטיבת בריאות, כלל חב‘ לביטוח  

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

מר אלי שמש - סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף בריאות איילון חב' לביטוח  
גב' דפנה שפירא - מנהלת אגף בריאות הפניקס 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 ותיק מעוניין להכניס שותף 

)50%( לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי 
ואיכותי ביותר )רוב הפוליסות בתיק: 
דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן כלי 

רכב(.טלפון: 050-4520900

**סוכנות ביטוח ייחודית מגייסת שותפים 
נוספים לפרטים: רועי 03-9319082

***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

מודעות דרושים
*דרוש לקבוצת קמפוליסה במשרדיה 

הראשיים בצפון: *מפקח/ת*
בתחום החיים, בריאות ופיננסים.

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

מגורים באזור הצפון.
רישיון מורשה בביטוח חיים - יתרון.

 Mazkirut@campolisa.co.il :קו"ח אל
פקס:04-6723365

**לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה 
 חתם/ת אלמנטרי רכב ודירה - ניסיון חובה. 

משרה מלאה. 
chen@bashan.org קו״ח למייל

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

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

***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 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

השכרת משרדים
**להשכרה החל מ 01/08/13 משרד לסוכן 

ביטוח )כ 38 מ"ר נטו(.
במשותף עם סוכני ביטוח נוספים.

בבצלאל 4 רמת גן. נייד 054-6272227 
igold@ netvision.net.il מייל

***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

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

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


