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מדד השירות
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הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/

גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר 
בכתב ומראש מהמו"ל

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע את מדד 
השירות למוצרי הביטוח המרכזיים בישראל, שמאפשר לכל לקוח להשוות 

בין מוצרי ביטוח שונים, ולבחור לרכוש את מוצר הביטוח מהחברה 
שקיבלה את הציון הגבוה ביותר. הציון ניתן מתוך 100 נקודות מקסימליות 

אפשריות.

באוצר בחנו את מוצרי הביטוח השונים, כמו ביטוח דירה, רכב, רכוש, 
הוצאות רפואיות, נזקים רפואיים, סיעודי פרט, סיעודי בקופות החולים, 

נסיעות לחו”ל, סיכון חיים בלבד )ריסק( ואובדן כושר עבודה. הפרמטרים 
שלפיהם נבחנו מוצרים אלו היו תשלום תביעות, טיפול בפניות ותלונות 

הציבור.

הציון לתשלום תביעות נקבע על בסיס שני מרכיבים שלהם משקל שווה 
במדד: שיעור אישור ותשלום תביעות ומהירות הטיפול בתביעות. ציון גבוה 

ניתן לחברה המטפלת בתביעות מהר יותר ומאשרת יותר תביעות.

הציון על פניות הלקוחות חושב לפי מידת שביעות הרצון ומידת ההמלצה 
של לקוחות, שנבדקו בביקורות שעורך אגף שוק ההון בקרב לקוחות 

חברות הביטוח. במסגרת ביקורות אלו, לא נכללו לקוחות שלא פנו ישירות 
לחברה )לדוגמה, לקוחות שפנו רק לסוכן הביטוח(. חברת המדידה בוחנת, 

באמצעות שאלון טלפוני ללקוחות, את מידת שביעות הרצון מהשירות 
ומידת המלצתם על החברה.

לבסוף, אופן חישוב ציון תלונות הציבור משקף את מספר התלונות 
שהוגשו על ידי הציבור כנגד חברות הביטוח ב-2014, ומספר התלונות 

שבהן נמצא כי החברה לא פעלה כנדרש באותה השנה. ככל שהציון נמוך 
יותר, התלוננו לקוחות רבים יותר כנגד החברה. לכל תלונה ניתן משקל 

שונה, בהתאם להתנהלות החברה ולפיצוי או הסעד שניתן לפונה. הציון 
משקלל את נתח השוק של כל חברה. המדד מתבסס על 5,226 תלונות 

שהוגשו לאגף.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, אמרה כי “מדד 
השירות יאפשר למבוטחים לבחור את הביטוח המתאים להם ביותר על 
סמך השירות של חברות הביטוח ואופן הטיפול שלהן בתביעות. פרסום 

המדד מדי שנה צפוי לשפר את השירות למבוטחים”.

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר בתגובה לפרסום המדד כי “תוצאות 
המדד מוכיחות כי חברות הביטוח המסורתיות, שפועלות מצד אחד 

כחברות סוכנים ומנגד כחברות ישירות, אינן מסוגלות לספק שירות ראוי 
ללקוחות כתחליף לסוכן הביטוח. מכיוון שהסקר אינו מודד את פעילות 

סוכני הביטוח, אנו עדים לנתוני שירות בינוניים ומטה בקרב אותן חברות 
ביטוח. יחד עם זאת, הלשכה מקדמת בברכה כל פעולה שתביא לשיפור 

השירות והשקיפות למבוטחים. 

משנה למנכ”ל יונט חיים אילוביץ’ אמר בתגובה כי “אנחנו שמחים על 
פעילותה של המפקחת על הביטוח, שמעניקה ללקוחות ולסוכנים כלים 

כדי לבחון את רמות השירות ותשלום התביעות בחברות הביטוח. זוהי 
יוזמה שמאפשרת שקיפות שלא היתה עד היום. חשוב לציין כי הפרמטרים 

הם איכותיים, אך נבחנים במדדים כמותיים. קשה להכניס למחשבון 

את התאמתו של המוצר הביטוחי ללקוח. דבר זה מחייב הבנה של כלל 
המוצרים הביטוחיים הקיימים בשוק ושל צורכי הלקוח הספציפי, והתאמת 

המוצר המתאים לצורכיו מתוך כלל המוצרים. זאת יכול לעשות רק איש 
מקצוע הבקיא בסל המוצרים בשוק, ושעובד באופן אישי עם הלקוח. אנו 
מקדמים בברכה יוזמות נוספות להגברת רמת השקיפות בעולם הביטוח”.

 מדד השירות של משרד האוצר בחן 
רק את השיווק הישיר של חברות הביטוח

 אברמוביץ: “מכיוון שהסקר אינו מודד את פעילות סוכני הביטוח, 
אנו עדים לנתוני שירות בינוניים ומטה בקרב אותן חברות ביטוח”

הבהרה: תמונת השער מהשבוע שעבר ניתנה באדיבות הראל

המקומות הראשונים בכל תחום:

 ביטוח דירה ותכולתה: 
ביטוח חקלאי, AIG, שומרה.

ביטוח רכב רכוש )נזק עצמי וצד ג’(: 
ביטוח חקלאי, AIG, איילון.

ביטוח הוצאות רפואיות )ניתוחים, 
 השתלות, תרופות ומחלות קשות(: 

ביטוח ישיר, הראל, מנורה

 ביטוח נזקים רפואיים 
 )תאונות אישיות, נכויות(: 

ביטוח ישיר, AIG, הראל

 ביטוח סיעודי )פרט(: 
מנורה, הראל, מגדל

 ביטוח סיעודי בקופות החולים: 
כללית, מאוחדת, מכבי ולאומית

 ביטוח נסיעות לחו”ל: 
AIG ,הפניקס, ביטוח ישיר

 ביטוח סיכון חיים בלבד )ריסק(: 
מגדל, הראל, כלל

 ביטוח אובדן כושר עבודה: 
הראל, מגדל, ביטוח ישיר

 ביטוח רכב חובה: 
שירביט, שומרה, ביטוח ישיר
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דמי ניהול

“ישנה מחלוקת בין המפקחת על הביטוח 
לחברות הביטוח בכל הנוגע להפרדת גובה 
דמי הניהול מהתגמול לסוכן”, מסביר מ”מ 

נשיא הלשכה אורי צפריר. “המפקחת סבורה 
שבסמכותה לכפות את הנושא, ואילו עמדת 

החברות היא שזה לא בסמכותה, אלא החלטה 
שצריכה להתקבל בהליך חקיקתי, דרך ועדת 

הכספים. החברות מעוניינות בהליך החקיקתי, 
מכיוון שהן סבורות שיש להן אמצעים להשפיע 

על התהליך באמצעות גורמים פוליטיים 
ואחרים. 

“בינתיים הכל תלוי באוויר. המפקחת לא מיישמת את התהליך. זה 
נהפך למאבק כוחות בין חברות הביטוח לפיקוח. מי שניזוק מכך בסופו 

של דבר הם הסוכנים שלא מקבלים תגמול הולם עבור עבודתם. ככל 
שאנחנו מצליחים להוריד את דמי הניהול עבור לקוחותינו, החברות 

פוגעות בתגמול. לעתים הן אף לא מתגמלות את הסוכנים כלל, והם 
למעשה מעניקים שירותי חינם לחברות וללקוחות. אני מניח שעם הקמת 

הממשלה החדשה, תתקבל הכרעה לכאן או לכאן”. 

בתחילת השנה פירסמה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר נייר עמדה 
הקורא לנתק את תגמול סוכני הביטוח מדמי הניהול. התאחדות חברות 

הביטוח שלחה בתגובה מכתב תקיף, שאורכו 12 עמודים, למפקחת 
שהציג את התנגדותה הנחרצת לעמדת המפקחת. ההתאחדות אף הציבה 
אולטימטום לסלינגר ודרשה ממנה להודיע “אם בכוונתה של כבודה לבטל 

את נייר העמדה שהוצא ללא כל סמכות ובניגוד לכללי משפט מנהלי 
תקין”. היא רמזה כי אם לא כן, היא תשקול פנייה לבג”ץ. כעת, עם כינון 

הממשלה החדשה וחזרתה של הכנסת ה-20 לפעולה, ינסו חברות הביטוח 
להביא את ההחלטה אל בית המחוקקים.

עו"ד יניב פרידהוף מעריך דווקא שהחוזר לא 
ישיג את מטרתו. "נראה כי האיסור על אופן 

התגמול לא ישנה דבר מגובה התשלום בפועל 
שישלם החוסך: אמנם יוסר החשש שמא הסוכן 

פועל לטובתו האישית עת נגזר שכרו ישירות 
מגובה דמי הניהול, אבל הסוכן ימשיך להיות 

מתוגמל בדרכים אחרות )כמו למשל מהצבירה, 
מהפרמיה או מרווחי הגוף הפיננסי(, ותגמול 

זה יגולגל בסופו של דבר בחזרה אל ציבור 
החוסכים בגובה דמי הניהול שישלמו, וכך ניגוד 

העניינים לכאורה לא משתנה. מכאן שבפועל 
נראה שמלבד מראית עין, מהלך זה לא צפוי להשפיע על ציבור החוסכים, 

אלא רק עשוי לפגוע בתגמול הסוכנים".

אלון גלזר, סמנכ”ל לידר שוקי הון, מסכים עם המפקחת שטוענת 
שנוצר מצב לפיו ככל שהמוצר יקר יותר, כך ישמחו חברות הביטוח יותר. 

“הבעיה היא שמדובר לרוב במוצרים מורכבים, שעל אף שהם חשובים 
לנו ולעתידנו אנחנו לא יודעים איך לבחון אותם ולערוך השוואת מחירים. 

במקרים רבים אנחנו מקבלים את מה שהסוכן אומר לנו. מהבחינה הזו אני 
חושב שיש כאן בעיה. כל עוד תגמול הסוכן נגזר מדמי הניהול, נניח שסוכן 

הביטוח הוא לא בצד שלנו ויש לו אינטרס למכור לנו את המוצר הכי יקר.

 “בסופו של דבר, המתווך – במקרה הזה מדובר בסוכן הביטוח - ירצה 
למכור כמה שיותר מוצרים שיכניסו לו כמה שיותר כסף. לכן הרעיון לשווק 

מוצר ביטוחי בעל סכום ייעוץ קבוע שלא תלוי בדמי הניהול הוא פתרון 
ראוי, מכיוון שהלקוח לא יכול לערוך בדיקה והשוואה בין סוכנים. זה אך 

נכון שסכום העמלה יהיה דומה, והחוסך יידע בוודאות שהסוכן יעשה הכל 
למענו”.

סוכני הביטוח הוצאו ממאבק הכוחות בין הצדדים, אבל הם עדיין חלק 
ממנו. לדברי צפריר, “בשנתיים האחרונות ישנו עליהום על סוכני הביטוח 

שכביכול משווקים פנסיה עם דמי ניהול גבוהים, כדי שהתגמול שלהם 
יהיה גבוה יותר, ואת כל תחלואי משבר הפנסיה מנסים להטיל על 

סוכני הביטוח, בטענה שדמי הניהול הגבוהים מביאים להפסדים ניכרים 
לחוסכים. ואולם בפועל תגמול הסוכן מהווה בין 5% ל-8% מדמי הניהול, 

ומי שנהנה מרוב הסכומים )95%-92%( הן חברות הביטוח. אבל משום מה 
היה נוח לתקשורת ולחברות הביטוח להטיל את האשמה על סוכן הביטוח.

“לפיכך ביקשנו להוריד את הקוף הזה מכתפינו, וליצור מצב שבו עמלותינו 
יינתנו ללא קשר לדמי הניהול. לכן יזמנו מהלך לניתוק הקשר בין דמי 

הניהול לתגמול הסוכן, והמפקחת אימצה את עמדתנו. האינטרס של סוכן 
הביטוח הוא לתת ללקוח את המוצר הטוב ביותר, עם דמי ניהול הולמים 
ביותר, ולכן הוא מחויב במילוי טופס הנמקה שמסביר למה הוא משווק 

את המוצר של חברה זו או אחרת ללקוח”. 

 צפריר מדגיש כי משבר הפנסיה כמעט ואינו קשור בדמי הניהול. “המשבר 
ברובו נובע מכך שהריבית במשק נמוכה, ולכן החוסכים לא נהנים 

מתשואה הולמת עבור השקעות של חברות הביטוח בכספים שלהם. מצד 
שני, בשל הארכת תוחלת החיים, המחוקק מאפשר לקרנות הפנסיה להרע 

את תנאי החוסכים, מכיוון שקרן הפנסיה חייבת להגיע לאיזון אקטוארי 
שיכול להגיע בשתי דרכים אמיתיות: שוק הון תוסס, שמניב תשואות 

גדולות, או גבייה של אחוז גבוה יותר לקרן הפנסיה. אבל כשמפרישים 
יותר כסף נגרעים כספים לפרנסתו העכשווית של האזרח.

“סיבה נוספת למשבר היא שאין הבטחה של רציפות בהפרשות של 
החוסכים בעתות אבטלה. בשוק של חוסר יציבות ותחלופה גדולה של 

מקומות עבודה יש מצבים שבהם אין הפרשות, ולכן החוסך חוסך פחות 
וזכויותיו לעתיד נפגעות. אין מנגנון שיפצה על התקופות שבהן הוא אינו 

עובד עקב מחלה, לעתים מדובר בכמה חודשים או שנים, והחוסר של 
אותה תקופה אבודה לא מוחזר”. 

צפריר מציין כי סוכני הביטוח משווקים תכניות ביטוח שנבנו על ידי 
החברות ואושרו על ידי האוצר ומצפים שיתוגמלו בגין עבודתם ללא קשר 

לדמי הניהול. “אנחנו דורשים שישלמו לנו את המגיע לנו עבור העבודה 
והשירות, שהוא לא חד פעמי. אנחנו מלווים את הלקוח, ופועלים למימוש 

זכויותיו לאורך כל הדרך עד פרישתו, ולאחריה. אנחנו למעשה מהווים 
את הפונקציה המקצועית האמיתית והיחידה  של הלקוח, ועומדים על 

המשמר שזכויותיו לא ייפגעו”.

צפריר תוהה כיצד החברות משווקות באופן ישיר פנסיה עם דמי ניהול 
של 1% מהפקדות ו-0.9% מהצבירה, וכאשר הסוכן משווק את אותו מוצר 
עם דמי ניהול כפולים ומשולשים. “הם טוענים שהחברה מפסידה ולפיכך  

הסוכן לא מתוגמל”.

 “הפרדת דמי הניהול 
 מדמי התגמול נהפכה למאבק כוחות 

בין חברות הביטוח למפקחת”
 האם נייר העמדה שדורש להפריד בין תגמול הסוכן 

לדמי הניהול יגיע להליך חקיקה בכנסת ה-20? 

אורי צפריר

יניב פרידהוף
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שיטת השירות של מגדל

איגוד שמאי ביטוח יקיים כנס שידון 
בפוליסה התקנית החדשה לביטוח דירה

הכנס שיתקיים ביום שני הקרוב מיועד גם לסוכני הביטוח

איגוד שמאי ביטוח יקיים ביום שני הבא כנס בשפיים שמיועד לשמאי 
רכוש ולסוכני ביטוח. הכנס יעמיד במרכזו את השינויים בפוליסה התקנית 

החדשה לדירה שפירסם הפיקוח על הביטוח בינואר. 

בין החידושים המרכזיים בפוליסה החדשה: המבוטח יקבל את כספו בגין 
התקופה הנותרת כאשר הוא מבטל את הפוליסה; מבוטח הגר בשכירות 
יקבל כסף לשכירת דירה חלופית לתקופת השיפוץ למשך שנה, ולא חצי 

שנה כפי שהיה בפוליסה הקודמת; כיסוי נזקי צונאמי במסגרת ביטוח 
רעידת אדמה ולא במסגרת כיסוי שיטפון; כיסוי כלי נשק ברישיון במסגרת 
ביטוח התכולה; כיסוי נזק לגדרות ולשערים בעת סערה; כיסוי נזק שנגרם 
בשל התנגשות במבנה הדירה על ידי כלי רכב הנהוגים על ידי המבוטח או 

מי מבני משפחתו; הוספת כיסוי גניבה פשוטה לרכוש מחוץ לדירה.

בכנס ישתתפו יו”ר איגוד השמאים עו”ד דורון חבקין, יו”ר ענף רכוש 
באיגוד השמאים שעיה וינשטוק, מנהל צוות ביטוחי רכוש באגף 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר אוהד מעודי, שידבר על 
החידושים שבפוליסה התקנית לביטוח דירה, יו”ר לשכת סוכני ביטוח 

אריה אברמוביץ, יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין, שידבר על 
הקשר המשולש שבין סוכן הביטוח, חברת הביטוח והשמאי, ועו”ד ארז 

שניאורסון, שידבר על נזקי רכוש מול נזקים הנובעים מאופן הטיפול של 
חברת ביטוח במקרה ביטוח.

בנוסף, יכלול הכנס יכלול הרצאות מקצועיות, בהן: קיבי אהרונוב, מהנדס 
הטקסטיל ומומחה הטקסטיל מספר אחת בארץ והיחיד שעוסק בהערכת 
נזקי טקסטיל, ידבר על התהליך של הערכות טקסטיל, ואמנון רם מחברת 

בלפור אקספרס, העוסקת בשיקום נזקי רכוש, ידבר על שיקום מבנים 
רטובים.

לדברי וינשטוק, “שמאי רכוש הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור 
המבוטח שרכושו ניזוק, מכיוון שהוא הסמכות המקצועית שאחראית על 

הערכת הנזקים שנגרמים לו. לכן, אני רואה חשיבות רבה בקיום כנס שבו 
יוכלו השמאים להיחשף לתכנים חדשים ועדכניים, במיוחד לאור הרפורמה 
החדשה. בנוסף, אני רואה חשיבות רבה במפגש הבלתי אמצעי שבין שמאי 

הרכוש,  אנשי חברות הביטוח וסוכני הביטוח, ככלי להעברת ידע מקצועי 
ומקווה שהכנס הזה יהיה ראשון מתוך מסורת ארוכה של כנסים מעין זה 

המיועדים להעשרת עולמו המקצועי של שמאי הרכוש”.

הכנס יתקיים ביום שני 4.5.15, ב-16:00 במרכז הכנסים בשפיים באולם 
ראשונים.

יש להירשם מראש במזכירות איגוד השמאים בטלפון: 03-5615516

igud@shamaeim.co.il :או במייל

  עם תמונות מעוצבות בקפידה ובטוב טעם.
הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים  

הגבוהים ביותר. 

הזמינו מהר לפני שיגמר

מהרו להזמין את לוחות השנה 
המדהימים והייחודיים של לשכת 

סוכני ביטוח בישראל

לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן
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שיעור 
בפיננסים

 למה כדאי להשקיע 
בפוליסות חיסכון פרטיות?

דודי עמית, יו”ר תת הוועדה לפיננסים

שיווק מוצרים פיננסיים ללקוחותינו, בנוסף לשיווק 
תוכניות הביטוח המסורתיות, והענקת שירות מקצועי, 

מקיף ומתקדם לאנשים שמאמינים בנו, יעניקו לנו 
מיתוג, הערכה ותפישה כי סוכן הביטוח מלווה את התא 

המשפחתי בכל המישורים הכלכליים והביטוחיים. 

לכן בכל שבוע, באמצעות מדור זה, נאיר לכם זוויות שונות 
על סוגי המוצרים, השונה והשווה בין הגופים הפיננסים 
השונים בשוק, היתרונות הכלכליים הגלומים במוצרים, 

דרכי שיווק, פתרונות מס ועוד. אז במה מתחילים? 
בפוליסות חיסכון פרטיות, כמובן - כי זה העתיד. 

פוליסת החיסכון הפרטית היא תוכנית חיסכון והשקעה 
שמשווקות חברות הביטוח. למעשה, זו פוליסת חיסכון 

המציעה מגוון מסלולי השקעה, ממסלולים סולידיים 
המשקיעים במק”מים ובאגרות חוב ממשלתיות ועד 

למסלולים עם רמת סיכון גבוהה יותר, כמו מסלולים 
מנייתיים. 

רמת הנזילות של החיסכון גבוהה ואפשר למשוך את 
הכסף תוך כמה ימים בודדים, בהתאם לתנאים של 

החברות השונות. אפשר להפקיד סכום חד פעמי מינימלי 
של כמה אלפי שקלים, או לחלופין להפקיד לחיסכון 
באופן שוטף מדי חודש בחודש סכום של כמה מאות 

שקלים. סכום ההפקדה החודשי המינימלי מתחיל מ-300 
שקל בחודש. 

החיסכון מתאים למי שמעוניין להשקיע סכומי כסף חד 
פעמיים ולמי שמחפש חיסכון שוטף ארוך טווח, כמו 

חיסכון לבר מצווה או ללימודים גבוהים, במסלולי השקעה 
אטרקטיביים, כי היום תוכניות החיסכון בבנקים נותנות 

ריבית השואפת ל-0%.

חלק מהפוליסות מאפשרות להפקיד סכום חד פעמי 
במסלולי השקעה מגוונים ולהפריש ממנו קצבה חודשית, 
מוצר שעשוי להתאים לפנסיונר, למשל, שבבעלותו נכסים 

פיננסיים שהוא מעוניין להמיר לטובת הכנסה חודשית 
נוספת. 

בחלק מהפוליסות אפשר להוסיף לחיסכון גם כיסויים 

ביטוחיים שונים, כמו ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה 
ומחלות קשות. לדוגמה, הורה שפותח פוליסת חיסכון 

לילדיו עד גיל 21, יוכל להבטיח שגם אם יאבד את כושר 
עבודתו או יחלה במחלה קשה תמשיך חברת הביטוח 

להפקיד את הסכום שנקבע לתוכנית החיסכון עד תום 
התקופה.

אפשר לתמצת את יתרונותיהן של 
פוליסות החיסכון בחמש נקודות עיקריות: 

 נזילות 
הכספים המושקעים בתוכנית זו ניתנים למשיכה בכל 

עת, ללא כל מגבלה וללא כל עלות. ניתן לבצע הפקדות 
חד פעמיות נוספות לאותה תוכנית, וכן להפקיד סכומים 

חודשיים משתנים.

 התאמה אישית
אפשר לבחור באופי ניהול החיסכון באמצעות מגוון 

מסלולי השקעה, אפשר לשלב ולעבור בין המסלולים 
השונים, ובכך ליצור שילוב אישי המתאים לך. אין עלות 

מעבר בין המסלולים ואין כל  מגבלה. ישנן חברות 
המאפשרות לבצע את המעבר באמצעות האינטרנט. 

אישור המעבר נשלח ב-SMS ומבוצע על פי הבקשה של 
הלקוח.

 דמי ניהול 
העלות היחידה היא דמי הניהול המוסכמים הנגבים 

מכספי הצבירה ונקבעים על פי חוזה קבוע וידוע מראש. 
אין עמלות קניה ומכירה, אין דמי שבירה, אין דמי 

 משמרת, אין דמי הפצה או כל עמלה נסתרת אחרת.
 חישוב מס בעת פדיון 

המעבר בין מסלולי ההשקעות אינו מהווה “אירוע מס”. 
מס רווחי הון ישולם רק בעת משיכה חלקית או משיכה 
מלאה של הכספים בתוכנית. דמי הניהול ינועו בין -1%

2%, לפי הסכום המושקע.

 התחייבות חוזית
בפוליסות החיסכון קיימת התחייבות חוזית של חברות 

הביטוח כלפיך, כך שמובטח לך כי דמי הניהול הינם 
קבועים ולא ישתנו במהלך התוכנית.

שיעור בפיננסים

שיעור 
בפיננסים שיעור 

בפיננסים

file:http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/2762/content/lochshana2015_6_form.pdf
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בריאות

מה 
שלום 

הבריאות 
שלך?

תשובה: כן. ברוב פוליסות הבריאות קיים כיסוי לניתוח 
בריאטרי )קיצור קיבה(, בכפוף לתנאים הנדרשים.

באחת הפוליסות הישנות קיים חריג לניתוח הנ”ל בתנאי 
הפוליסה, ללא קשר להחרגה שניתנת במעמד כריתת 

החוזה, עקב BMI  גבוה. בחוברת מורה נבוכים לטיפול 
בתביעות בריאות )עמוד 26( קיים פרק המנחה כיצד 

לטפל בתביעה.

מדור “מה שלום הבריאות שלך?” נולד עבורכם, סוכני 
הביטוח. בעקבות שאלות ופניות רבות המגיעות אלינו 

לוועדת הבריאות וסיעוד של הלשכה, מצד סוכנים 
צעירים וותיקים כאחד, החלטנו להרחיב את היריעה לכלל 

חברי הלשכה, ולהשיב על שאלותיכם בפורום רחב זה.

שאלות למדור יש לשלוח לכתובת:

pitputip@vl-ins.com

 האם ניתוח בריאטרי 
)קיצור קיבה( כלול בכיסוי 

פוליסות הבריאות?
ורדה לבקוביץ, סגן יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד

בפוליסות קו הכסף הישנה של הפניקס קיים סייג לניתוח בריאטרי )קיצור 
קיבה( בתנאי הפוליסה. ניתן לרכוש ביטול הסייג באמצעות רכישת נספח 1962 

בשם “מחלקה ראשונה”. סעיף 3 כולל ניתוחים מיוחדים ותקופת אכשרה מיוחדת. 
בתת סעיף 3.4 ניתן לבטל את הסייג בפוליסה היסודית.

טיפ טיפת 
בריאות

הח”כית מיכל בירן )המחנה הציוני( מתכוונת להגיש שוב את 
הצעת חוק חוזה הביטוח )תיקון – פיצויים לדוגמה בשל חוסר 

תום לב בבירור חבות תגמולי הביטוח(, שהוגשה כבר בכנסת 
ה-19 על ידי הח”כ לשעבר אלעזר שטרן )התנועה(. החוק יאפשר 

לבית המשפט לפסוק פיצויים גבוהים מהנזק שנעשה, באם 
יתברר כי חברות הביטוח נמנעו במזיד מלשלם למבוטח, ועל כן 

עברו על עיקרון תום הלב.

“בין חברות הביטוח לבין לקוחותיהם שורר חוסר שיווי משקל 
מובהק”, נכתב בדברי ההסבר לחוק. “הנטל והמאמץ המוטלים 

על כתפי אזרח מן השורה, הפונה או נדרש לערכאות, כבד פי 
כמה וכמה ביחס למאמץ המוטל על כתפיהן של חברות הביטוח, 

שלהן מחלקות משפטיות גדולות, והן מיוצגות לרוב על ידי משרדי עורכי 
דין מיומנים.

“מוצע לאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק לטובת 

המבטח, בגובה עד כפל הפיצוי המקורי, אם התרשם בית 
המשפט כי דחיית הדרישה הראשונית של הלקוח לתשלום 

תגמולי הביטוח נעשתה ללא בסיס. בית המשפט, על פי 
בקשת התובע, יוכל לבדוק מה המידע שעמד בפני חברת 

הביטוח בעת שסירבה לדרישה הראשונית של הלקוח. גרירה 
בלתי מוצדקת של לקוח לבית המשפט היא מעשה זדוני, 
פוגעני וחמור, המצדיק חריגה מעקרון ההשבה שבפיצוי 

והחלת פיצוי לדוגמה”.

 לדברי בירן, “האזרח שעומד אל מול סוללות עורכי הדין של 
חברות הביטוח נדרש למאמצים רבים יותר בבואו לדרוש 

צדק. החוק יאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים כפולים 
למבוטח שחברות הביטוח ‘התעללו’ בו, ונמנעו מלשלם לו את שמגיע לו. 

כולי תקווה כי החוק יחסל את התופעה המגונה שבה חברות הביטוח גוררות 
את לקוחותיהן בין בתי המשפט, וישמש הן להרתעה והן נגישות לתובעים 

 נוספים, שנמנעו מהם כספים שלא בתום לב”.

הצעת חוק: ביהמ”ש יוכל לפסוק פיצויים 
גבוהים, אם יתברר כי חברות הביטוח 

נמנעו מלשלם למבוטח
הח”כית מיכל בירן תגיש את ההצעה שהוגשה כבר בכנסת ה-19

הח”כית מיכל בירן

mailto:pitputip@vl-ins.com?subject=
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מדוע המבוטחים לא פונים לסוכן 
לביצוע ביטוח נסיעות לחו”ל?
 לפני שאנחנו מאשימים את המתחרים, כדאי לבדוק אם אנחנו הסוכנים 

עושים הכל כדי למכור ביטוחי נסיעות
ליאור רוזנפלד, יו”ר מחוז חיפה והצפון

רבות דובר בשבוע האחרון על חשיבותו של ביטוח 
הנסיעות. האסון בנפאל הדגיש כמה חשוב לעשות ביטוח 

נסיעות נכון, מקצועי ומתאים, שאותו יעשה רק סוכן 
ביטוח מורשה.

אז למה בכל זאת כמות ביטוחי הנסיעות לחו”ל 
המבוצעים על ידי סוכני הביטוח כל כך נמוכה? התשובה 

לכך פשוטה: כי הם לא יודעים שאנחנו מוכרים ביטוח 
נסיעות, כי רבים מסוכני הביטוח לא סיפרו מעולם 

למבוטחים שלהם שהם מומחים גם לתחום ביטוח זה.

קל לנו להאשים את “המתחרים” שלנו שמוכרים ביטוח - 
חברות האשראי, קופות החולים ואפילו את בית המשפט 

שנתן אורכה עד 31.12.15 למשרדי הנסיעות להמשיך 
ולמכור ביטוח נסיעות לחו”ל.

חבריי הסוכנים, כל אלו תירוצים. כל סוכן חייב לשאול את 
עצמו מתי בפעם האחרונה דיווח למבוטחים שלו שהוא 

עוסק גם בביטוח נסיעות לחו”ל? האם המבוטחים יודעים 

לפנות אלינו לפני נסיעה לחו”ל, או רק רואים אותנו 
כסוכני ביטוח הדירה שלהם? האם המבוטחים רואים 

בסוכנות שלנו כ”בית הביטוח” שלהם או רק פתרון זול 
לביטוח צד ג’ לרכב?

יתרה מזאת, קיימים סוכנים שבעצמם משגרים את 
המבוטחים לבצע ביטוח אצל כל הגורמים שציינתי כאן.

אין טעות שיווקית חמורה מזאת. ראשית, אנחנו מוותרים 
על עמלה. שנית, המבוטחים חייבים לדעת שלכל סוגי 

הביטוח קיימת עבורם כתובת אחת בלבד והיא סוכן 
הביטוח האישי. 

מנגד, הסוכנים חייבים לדעת שבאם “יפקירו” את 
המבוטחים לבצע ביטוח נסיעות אצל גורם אחר, ולא 

“יחנכו” וירגילו את המבוטח לכתובת אחת, ביטוח 
הנסיעות לא יהיה הביטוח האחרון שהמבוטח לא יבצע 

באמצעותם.

ליאור רוזנפלד

כל סוכן חייב לשאול 
את עצמו מתי 

בפעם האחרונה 
דיווח למבוטחים 
שלו שהוא עוסק 

גם בביטוח נסיעות 
לחו”ל?

ביטוח נסיעות

אריה אברמוביץ )משמאל( במפגש עם הסוכנים הצעירים

כ-35 סוכנים צעירים ממחוז השרון וממחוז תל אביב 
והמרכז הגיעו למפגש בוקר אישי ואינטימי, שנערך 
בנמל תל אביב בקפה קפה. במפגש נכחו גם נשיא 

הלשכה אריה אברמוביץ, מנכ”ל הלשכה רענן שמחי, 
יו”ר ועדת סניפים ומחוזות אריק ורדי, יו”ר הוועדה 

לגיוס סוכנים שי שדה, יו”ר הוועדה לסוכנים צעירים 
דביר רפ, יו”ר מחוז השרון דניאל קסלמן ומנהל שיווק 

סניפים ומחוזות שי שמש. 

רפ פתח את המפגש בסקירה של פעילות הוועדה 
בראשותו. “דיברתי על חשיבותם של הסוכנים הצעירים 

בלשכה ועל החשיבות בהצטרפותם לוועדות השונות 
בלשכה”. לאחר מכן דיבר קסלמן על פעילות המחוז 

בראשותו. למפגש הגיע גם אלון אלירז, משנה למנכ”ל 
בהראל וראש חטיבת הבריאות, שדיבר על הרפורמות 

והשינויים בביטוחי הבריאות לאור ועדת גרמן. 

את המפגש חתם "בינינו לבין עצמנו" שנערך בין 
הסוכנים לאברמוביץ, ובו הועלו שאלות וקשיים שבהם 

נתקלים הסוכנים בעבודתם היום-יומית. לדברי רפ, 
“סוכני הביטוח הצעירים התרשמו מאוד מפעילות 

הלשכה ורוו נחת מהמפגש האישי עם נשיא הלשכה”. 

“חשוב שסוכני הביטוח הצעירים יצטרפו 
לוועדות השונות בלשכה”

סוכנים צעירים ממחוז השרון ומחוז ת”א והמרכז הגיעו למפגש בוקר אישי עם נשיא הלשכה
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האסון בנפאל

חמישה ימים לפני רעידת האדמה בנפאל יצאה עדי חיות לשני טראקים 
והודיעה להוריה שלא תהיה עמם בקשר למשך כשבועיים. “בשבת בבוקר 

נודע לנו על רעידת האדמה”, מספר אביה, סוכן הביטוח שמוליק חיות. 
“ניסינו ליצור עמה קשר והטלפון שלה לא היה זמין כמובן. רק ב-20:00 

קיבלנו טלפון מאחד ההורים, שסיפר שעדי נמצאת עם עוד כמה חברים 
באחד הכפרים שליד המסלול, והם בסדר”. 

חיות החל להשתמש בניסיון שלו, 
הן כסוכן ביטוח והן והן כעיתונאי 

ספורט ב"ידיעות אחרונות" בעברו, 
כדי לאסוף כמה שיותר מידע 

ולנסות להבין היכן בדיוק נמצאת 
בתו. “הקמתי קבוצת ווטסאפ 

עבור הורי המטיילים ששהו באותו 
המקום. יצרנו קשר עם חברות 

הביטוח והמחלצים עצמם, בהם 
חיליק מגנוס. בימי ראשון ושני 

מזג האוויר היה גשום וסוער ונאמר 
לנו גם שאין מסוקים לאזרחים, 

מכיוון שכולם הולאמו, לכן לא יצא 
חילוץ”. 

ביום שלישי ב-6:05 צילצל הטלפון 
של חיות. עדי הצליחה ליצור קשר. 
“הצלחנו לשוחח כארבע דקות, עד 

שהשיחה נקטעה. מהשיחה הבנו 
שהיא בריאה ושלמה, ושהיא עדיין 
נמצאת באותו הכפר, סייברו בסי. 

היא סיפרה לנו כי ברגע רעידת 
האדמה הם לא הבינו מה קורה 

בדיוק. כל אחד רץ לכיוון אחר, עד 
שגילו מעביר מים והתמקמו שם 
כשעה וחצי. לאחר מכן הם הגיעו 

לכפר ומצאו שם 15 מטיילים 
ישראלים. בניגוד לדיווחים על 

התנהגות אלימה מצד הנפאלים, 
עדי וחבורתה נתקלו בנפאלי 

שטיפל בהם בצורה מדהימה ודאג 
להביא להם אוכל ושמיכות”. 

למחרת נתבשר חיות כי עדי וחבריה חולצו מהכפר. “המחלצים עצמם 
שעמם הייתי בקשר הודיעו שהם חולצו, וחברת הביטוח כבר הוציאה 

הודעה לתקשורת. מכיוון שכבר הייתי בקשר רציף עם השגריר והקונסול 
בקטמנדו, דרשתי רשימת שמות מאומתת ומוצלבת של כל הישראלים, 

וכשלא הגיעה אלי הרשימה הבנתי שיש בעיה. במהלך היום התקשרו 
מכרים ובני משפחה ששמעו בחדשות כי עדי ומעין עציון חולצו, אבל הן 

כלל לא טיילו יחד ולמעשה עדי וחבריה כלל לא חולצו”. 

בחמישי בבוקר קיבל חיות אישור מהשגרירות כי הם אכן טרם חולצו. “אז 
נמשך המאבק מול כל הגורמים. התברר שחברת הביטוח והמחלצים לא 

מיהרו לחלץ את הקבוצה של עדי כי הם שהו במקום בטוח יחסית. הטלפון 
המיוחל הגיע בשישי בבוקר. עדי התקשרה מקטמנדו בבכי קורע לב, אבל 

היא נרגעה מהר מאוד. כרגע היא מתנדבת בבית חולים הצה”לי. משם היא 
תמשיך לפוקארה ותמשיך בטיסה לתאילנד”.

אם יש דבר שרעידת האדמה הבהירה ביתר שאת, זו העובדה שביטוח 
נסיעות עורכים רק אצל סוכן 
ביטוח. לדברי חיות, “נדהמתי 

לגלות שיש הורים שעשו לילדיהם 
ביטוח נסיעות דרך קופת חולים או 
כרטיס אשראי, מבלי לוודא שיש בו 

סעיפים כמו רעידת אדמה, איתור 
וחילוץ. הסעיפים האלה חשובים 
ביותר למטיילים באזורים כאלה. 

צריך לוודא שיש גם שני סעיפי 
הטסה: בתוך המדינה ומחוץ לה. 

זה קריטי ומשמעותי. אסור לסמוך 
רק על הראש היהודי ועל הערבות 

ההדדית”. 

חיות מדגיש כי גם הרשתות 
החברתיות שיחקו תפקיד חשוב 

מאוד. גם כלי תקשורת קונבנציונליים עוקבים אחר הרשתות, וכך הם הגיעו 
לבתי הגדולה שדיברה בגלי צה”ל. כלי תקשורת רבים פנו גם אלי בעקבות 
הסטטוס שהעלתה בתי. צריך להשתמש בכלי התקשורת, מכיוון שזה חלק 

מהמשחק. גם המחלצים שיתפו פעולה יפה מאוד. מגיע להם ציון לשבח גם 
על התקשורת הרציפה עם ההורים המודאגים. הם הקפידו לחזור לכולם”. 

 “נדהמתי לגלות שהורים עשו 
 לילדיהם ביטוחים דרך קופת חולים 

או חברת האשראי”
 סוכן הביטוח שמוליק חיות שבתו שנתקעה בנפאל מבקש להדגיש: 

ביטוח נסיעות עורכים רק אצל סוכן ביטוח

סניפי רמת גן/ גבעתיים ובני ברק יערכו מפגש בוקר, בשיתוף עם 
G4S, ביום שלישי ה-12.5, בין השעות 9:00-12:00, בקפה בעלמא 

בפתח תקוה

מחוז השרון יערוך כנס, בשיתוף איתורן, ביום שלישי, ה-19.5, בין 
השעות 9:00-14:00 במכללת נתניה, בנושא מגה אסונות ורעידות 

אדמה

ביום חמישי, ה-21.5, בין השעות 9:00-14:00, יתקיים כנס פעילי 
הלשכה, ובסיומו יתקיים טקס חלוקת מלגות ל-2015, בשיתוף עם 

הראל. הכנס יתקיים בכפר המכביה ברמת גן

מחוז תל אביב והמרכז, בשיתוף קופל גרופ, יערוך יום עיון ביום 
שלישי, ה-2.6, בין השעות 9:00-14:00, בכפר המכביה ברמת גן

מחוז חיפה והצפון, בשיתוף רדיו חיפה, יקיים ב-01/06/15 בין 
השעות 12:00-13:00, משדר התרמה לטובת רכישת ציוד מציל 

חיים למחלקת ילדים בבית החולים בני ציון

מחוז חיפה והצפון יקיים מפגש בוקר לסוכנים צעירים, ביום ד' 
ה-20/05/15, בין השעות 9:00-12:00, בקפה קפה  קרן היסוד 6 

קרית ביאליק

עדי חיות עם קבוצת הישראלים ותושבי הכפר סייברו בסי

עדי חיות בבית החולים הצה"לי 
בקטמנדו
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סקירה שבועית
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בעין משפטית

מה גורלו של מי שמוסר 
פרטים כוזבים בנוגע לנוהג 
במכונית, כדי להתאים את 

פרטיו לתנאי הפוליסה?
עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי לחברי מחוז תל אביב והמרכז

במועד התאונה היתה המכונית בחזקתו של חיים הוד 
ובשימושו, אך היה רשום על שמה של עליזה אוגשי, 

התובעת. אוגשי, החותנת של חיים, מעולם לא החזיקה 
רישיון נהיגה. בעבר היתה המכונית בבעלותו של חיים, 

אך לאחר שנקלע לקשיים כלכליים שבעטיים ננקטו נגדו 
הליכים משפטיים שונים, נתפסה המכונית על ידי הבנק 
והועמדה למכירה כפויה. בהתאם להוראות הדין, קיבל 

חיים זכות לפדות את המכונית, והיא נפדתה על ידי 
התובעת ונרשמה ברשות הרישוי על שמה. לאחר הרכישה 

נותרה המכונית בחזקתו של חיים ובני משפחתו, ועל פי 
רוב הוא אשר השתמש בה, דאג לרכישת פוליסת ביטוח 

עבורה ולתחזוקתה השוטפת. 

במועד הרלוונטי לתביעה היה חיים הבעלים של מפעל 
רהיטים ומנהלו. מיכאל אהרוני ניהל עסק לממכר 

רהיטים. מדי פעם נהגו מיכאל וחיים להחליף ביניהם 
כלי רכב, ובסוף השימוש היו מחזירים איש לרעהו את 

המכונית שכל אחד קיבל לחזקתו. כך נהגו עד קרות 
התאונה, מבלי שהתובעת ידעה על כך או קיבלה דיווח 

כלשהו על הנעשה. באחד הימים נזקק מיכאל לכלי רכב 
לצורך הובלת רהיטים ולכן החליפו הוא וחיים כלי רכב. 

בשעות הערב נהג מיכאל בכביש עפר בקרבת אזור מגוריו, 
כשלפתע איבד שליטה על ההגה וכלי הרכב נפל לתוך 

תעלה. תחילה הגישה התובעת תביעה נגד חיים ומיכאל 
בלבד, אך בית המשפט המליץ לצדדים להגיש כתב 

תביעה מתוקן שבו תיתבע גם המבטחת. 

חיים טען שהתיר אמנם למיכאל לנהוג בכלי הרכב, אך 
עשה כן מתוך אמונה שמלאו לו 22 שנים וכי החזיק רישיון 

נהיגה ארבע שנים לפחות. חיים הוסיף כי מיכאל ידע 
היטב על המגבלה שבפוליסה, ושלאחר קרות התאונה 

עשה מעשים, שגרמו לכך שתידחה תביעתו על ידי 
המבטחת לקבלת תגמולי ביטוח. מיכאל מצדו טען שלא 
ידע על התניה החוזית שבפוליסה ושחיים ידע היטב מה 

גילו. חברת הביטוח טענה שחיים עשה מעשים, שלדעתה 
נועדו לקבל תגמולי ביטוח במרמה, ועל כן היא פטורה 

מתשלומם. 

בית משפט השלום דן בין היתר בשאלות הבאות: מי 
הבעלים של כלי רכב שניזוק בתאונה והוכרז אובדן 

מוחלט, ומי צריך לשאת בפיצוי בגין הנזק שנגרם - מתיר 
השימוש, נהג כלי הרכב או המבטחת? 

בית המשפט ציין כי לאורך כל התקופה נהג חיים בכלי 
הרכב מנהג בעלים, תוך שהתובעת לא היתה מעורבת 

כלל בנעשה בו ולא ידעה מי נוהג בו. הלכה פסוקה היא 
כי הרישום ברשות הרישוי הינו הצהרתי גרידא, כך שאין 

מניעה להוכיח כי חרף הרישום הבעלות האמיתית על כלי 

רכב היא של אחר. בית המשפט קבע כי בהיעדר הוכחה 
שהתובעת מימנה את רכישת כלי הרכב ושהוא נרכש 

לצורכיה בלבד, יש לקבוע שחיים נותר הבעלים של כלי 
הרכב. 

עוד הוסיף בית המשפט כי בהתאם לתנאי הפוליסה 
היה רשאי לנהוג ברכב כל נהג ובלבד שגילו 22 שנים 

לפחות והחזיק רישיון נהיגה לפחות ארבע שנים. במועד 
קרות התאונה היה מיכאל בן 21 שנים וותק הנהיגה 

שלו היה פחות מארבע שנים. כמה ימים לאחר האירוע, 
התקשר חיים למבטחת ובשיחה עם נציגת שירות דיווח 

על התאונה, תוך שציין כי מיכאל נהג בכלי הרכב. מלבד 
עובדה זו, לא ידע למסור פרטים אודות התאונה או 

נתונים הנוגעים לנהג. כשהתברר לחיים שלמיכאל טרם 
מלאו 22 שנים, הפציר בנציגת השירות לרשום כי הוא היה 

הנהג והתעלם מהסבריה ומבקשותיה לבל ימסור מידע 
בלתי נכון. באותו יום התקשר חיים שוב למבטחת, שוחח 

עם נציגת שירות אחרת ומסר לה שבעת התאונה נהג 
בכלי הרכב אדם אחר. 

לנוכח ריבוי הגרסאות ערכה המבטחת חקירה משלה, 
שבמהלכה התברר כי בעת קרות התאונה מי שנהג 

בכלי הרכב היה מיכאל. עם גילוי העובדות הללו הודיעה 
המבטחת לחיים על דחיית התביעה לתשלום תגמולי 

ביטוח. בית המשפט ציין כי “מי שמוסר פרטים כוזבים 
בנוגע לנוהג בכלי הרכב כדי להתאים את פרטיו לתנאי 

הפוליסה, עושה כן מתוך כוונה לקבל תגמולי ביטוח 
במרמה”. לפיכך, בהתאם לסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, 

פטורה המבטחת מחבות. 

בית המשפט קבע כי התאונה אירעה עקב מעשה או 
מחדל רשלניים מצדו של הנהג, כך שהאחריות הנזיקית 

לקרות התאונה ולתוצאותיה רובצת על כתפיו של מיכאל. 
חיים מצדו נושא אף הוא באחריות בנזיקין, שהרי התיר 

למיכאל לנהוג בכלי הרכב, מתוך ידיעה שבהתאם לתנאי 
הפוליסה אינו רשאי לעשות כן או למצער מבלי שווידא 

אם הוא עונה על תנאי הפוליסה. עוד הוסיף בית המשפט, 
כי חיים מסר למבטחת מידע כוזב על מנת לזכות בתגמולי 

ביטוח, ובכך גרם לדחיית תביעתו. בנסיבות אלה נושאים 
מיכאל וחיים באחריות לקרות התאונה ולדחיית התביעה 

שהוגשה למבטחת בחלקים שווים )50%-50%(. בית 
המשפט קבע כי יש לצרף את חיים בתור תובע נוסף 

ולפצותו בסך 37,195 שקל על ידי מיכאל )סכום הנזק 
הינו 74,390 שקל(, דהיינו, מחצית מסכום הנזק.  

עד מועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור 
לבית המשפט המחוזי.

עו"ד ג'ון גבע

“מי שמוסר פרטים 
כוזבים בנוגע לנוהג 

בכלי הרכב כדי 
להתאים את פרטיו 

לתנאי הפוליסה, 
עושה כן מתוך כוונה 
לקבל תגמולי ביטוח 

במרמה”.

http://www.nevo.co.il/law/71902
http://www.nevo.co.il/law/71902/25
http://www.nevo.co.il/law/71902/25
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השבוע  האם חוזר החידושים 

מתייחס גם לפוליסות מבנה 
המשועבד לבנק?

עונה: אריאל מונין, יו”ר הוועדה לביטוח כללי

שאלה: מזה כמה שנים אני עורך למבוטחים שלי ביטוחי 
משכנתא, תוך שאני מפצל בין הביטוחים - ביטוח חיים 
בנפרד וביטוח מבנה משועבד בנפרד )בענף אלמנטרי(. 
האם אני פטור מלקבל את הסכמת המבוטח לחדש את 

הפוליסה של המבנה המשועבד לבנק )כחלק מביטוח 
המשכנתא(?

תשובה: בחוזר החידושים ישנה התייחסות מפורטת 
לכך שבביטוחים הנעשים אגב משכנתא, אין צורך לקבל 

מהמבוטח אישור לחידושו. יש להדגיש כי, בפוליסות 
ישנה הצהרה ברורה בדבר הסכמת הצדדים לחדש באופן 

אוטומטי את הפוליסה.

 ואולם יש לזכור כי פוליסות ביטוח מבנה רגיל שבהן 
יש רק סעיף שעבוד )ואינו במסגרת פוליסות משכנתא 

במסלול מתחדש אוטומטי( מחויבות עדין לקבלת האישור. 
זאת מכיוון שסעיף השעבוד אינו מצהיר כי יבוצע חידוש 
אוטומטי, אלא רק מסדיר את עניין תשלומי הביטוח, וכן 

את חובת ההודעה מראש על ביטול באמצע התקופה. 

ולכן לשאלתך, על כל ביטוחי הדירה המחודשים במסלול 
רגיל, עם סעיף שעבוד )בדומה לפוליסת רכב המשועבדת 

לבנק(, חלה הוראות חידוש וקבלת אישור מהמבוטח.

יש לכם שאלה? שלחו אותה למייל 
 ask@mil-media.co.il

אתם שואלים – הלשכה עונה

איגוד שמאי ביטוח קיים השבוע כנס בנושא השינויים בפוליסה התקנית החדשה 
לדירה שפירסם הפיקוח על הביטוח בינואר. לכנס הגיעו גם כעשרה סוכני ביטוח.

בכנס השתתפו יו”ר איגוד השמאים עו”ד דורון חבקין, יו”ר ענף רכוש באיגוד השמאים 
שעיה וינשטוק, מנהל צוות ביטוחי רכוש באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד 
האוצר אוהד מעודי, שידבר על החידושים שבפוליסה התקנית לביטוח דירה, ועו”ד 

ארז שניאורסון, שידבר על נזקי רכוש מול נזקים הנובעים מאופן הטיפול של חברת 
ביטוח במקרה ביטוח.

יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין, דיבר בכנס על הקשר המשולש שבין סוכן 
הביטוח, חברת הביטוח והשמאי. “ציינתי את חשיבות הגעת השמאי בזמן תביעה, 

התייחסות ללקוח, הבנת צורכי הלקוח, והעובדה שעל השמאי להבין שהוא מייצג אותנו 
הסוכנים, והוא מהווה צומת קריטית לכך שהלקוח יהיה מרוצה מהטיפול בתביעה”.

אלף משתתפים בחגיגות ה-25 לאליפים
בכירי ענף הביטוח השתתפו בחמישי שעבר בחגיגות ה-25 

לאליפים שנערכו בחוות רונית. באירוע החגיגי השתתפו 
כאלף סוכני ביטוח, עובדים ובכירים מענף הביטוח.

אליפים, בניהולו של אלכס צ'רנומורדיק, הינה אחת 
הסוכנויות העצמאיות הגדולות בישראל. הסוכנות, 
שהוקמה בשנת 1990, כוללת היום למעלה מ-280 

סוכנים, הפועלים בכל תחומי הביטוח.

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ציין את שיתוף הפעולה 

הפורה בין אליפים ללשכה, לתועלת סוכני הביטוח. כמו כן, 

שיבח אברמוביץ את הסוכנות, "שמהווה בית חם 
לסוכני הביטוח שלה״, כדבריו.

בין היתר השתתפו: מנכ”ל הפניקס אייל לפידות, 
מנכ”ל כלל ביטוח איזי כהן, מנכ”ל איילון אמיל 

וינשל, מנכ”ל שלמה אורי אומיד, מנכ”לית 
הכשרה אתי אלישקוב, מנכ”ל מגדל עופר 

אליהו, מנכ”ל ביטוח חקלאי אריה הרמן, מנכ”ל 
שומרה דן יצחקי, מנכ”ל שירביט גיל ספיר, 

משנה למנכ”ל מנורה מבטחים מנחם הרפז, 
משנה למנכ”ל הראל דורון גינת.

כנס איגוד שמאי הביטוח: “על השמאי 
להבין שהוא מייצג את סוכני הביטוח”

קצרים

אריאל מונין )מימין(, שעיה וינשטוק ואוהד מעודי 
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האוצר עם כחלון
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המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב 
באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

לוח הביטוח

דרושים
לסוכנות חיתום גדולה באשדוד דרוש/ה חתם/ת 

אלמנטרי פרט מנוסה למשרה מלאה. יתרון 
לבעל/ת ניסיון בטיפול בתביעות. המשרה בסביבת 
עבודה נעימה ותנאים מעולים למתאים/ה. למשלוח 

yuval@sofferd.com :קו"ח במייל

לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה 
פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב 
ובריאות במשרה מלאה. נסיון בתחום – יתרון.

shmolik@hayot-ins.co.il  :קו"ח למייל

לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות, 
אפשרות לסטאג', לפרטים מירב ג'והן 

meiravjohan@gmail.com :052-3229588, מייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד, ניסיון 
– הכרחי, מיקום - צפון יפו, תנאים טובים למתאימה 

ofer@honbit.co.il  050-4040024

בחולון  דרוש/ה  פקיד/ה  לחצי משרה עם ניסיון 
רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב. טיפול בכל תחומי 

העיסוק. אין הגבלת גיל. רמה אישית טובה הכרחית. 
קו"ח למייל: skashro1@gmail.com אפשרי גם  

לבעל/ת רישיון

לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה 
 פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה. 

ניסיון בתחום חובה. קורות חיים למייל 
m6233429@gmail.com

דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני, למשרה מלאה 
בראשון לציון, לניהול מקצועי של מחלקה למכירה 

טלפונית. קורות חיים לפקס: 03-7622524

סוכנות חיתום בחיפה מחפשת חתמת אלמנטרי 

פרט מנוסה לעבודה מול סוכנים ולקוחות למשרה 
מלאה. יתרון לבעלת ניסיון בטיפול בתביעות. 
ron@pitronot-bit.co.il :למשלוח קו"ח במייל

לסוכנות ביטוח מובילה בצ’ק פוסט בחיפה דרושה 
פקידת שיווק לביטוח. עדיפות לחתמת עם ניסיון, 
בסביבת עבודה נעימה ותנאים מעולים. למשלוח 

.shay@klauzner.co.il :קו"ח בדוא"ל

משרה בהיקף מלא, תנאים מצויינים, ניסיון בענף 
הביטוח חובה. המשרד ממוקם בבאר שבע. פרטים 

gal_bakhsi@walla.com וקורות חיים למייל

סוכנות ביטוח בקרית מוצקין מחפשת פקידה 
למשרה מלאה, בעלת ידע בהפקת פוליסות בביטוח 

רכב ודירה ואורינטציה שירותית לטל‘ במשרד : 
goren54@ :04-8400406. למשלוח קו"ח במייל

netvision.net.il

קולטים סוכנים צעירים בעלי רשיון ומעניקים להם 
כלים מעשיים להצלחה.  קורות חיים יש לשלוח ל: 
gefengt@gmail.com. לפרטים 052-2502360 

תמיר

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרוש/ה נציג/ה לתיאום 
 פגישות, מכירה טלפונית ושירות לקוחות. 

 אפשרות לחצי משרה. שעות עבודה גמישות. 
 יתרון לבעלי ניסיון. אפשרות לקבלת סטאז’ פנסיוני. 

erez@gimla.info 3439180-052  ארז
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה 2 חדרים גדולים 
עם חלונות, עמדת מזכירות. בגודל של כ-45 

מ"ר. אפשרות חיבור למרכזיה טלפונית, חניה, 
מעלית. המחיר כולל: חשמל, דמי ניהול וארנונה. 

shay@ 054-3131919 כניסה – מיידי. לפרטים: שי
.eshkol4u.co.il

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה 2 חדרים מרווחים 
עם חלון בגודל של כ- 35 מ"ר. אפשרות חיבור 
למרכזיה טלפונית, חניה, מעלית. המחיר כולל: 

חשמל, דמי ניהול וארנונה. כניסה - מיידי.  לפרטים: 
.shay@eshkol4u.co.il 054-3131919 שי

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי\חיים. ניתנת 
אפשרות הכוללת משרד ושירותי משרד מלאים. 

michaele@   0528741331 .אזור תעשייה חדש לוד
b4-u.co.il סודיות מובטחת.

לסוכנות ביטוח מובילה בצ‘ק פוסט בחיפה דרוש/ה 
משווק/ת פנסיוני בעל/ת רישיון לעבודה כשכיר/ה 
ו/או עצמאי/ת למפעלים קיימים, בסביבת עבודה 

 נעימה ודינאמית. תנאים מעולים למתאימים/ות. 
shay@klauzner.co.il :למשלוח קו"ח בדוא"ל

השכרה ושכירות משנה
בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה  חדר גדול, מרווח 

ומואר  )יש 3 חדרים פנויים בגדלים שונים(.
המשרד  ממוקם  בא"ת  החדש של ראשון לציון, ליד 
קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. מחיר השכירות " פיקס " כולל כל 
תשלומי המיסים, ארנונה, אחזקה, שרותי משרד, 

אינטרנט ועוד... אפשרות לשכירות חודשית וללא 
התחייבות ולחדר מרוהט. לפרטים – שלמה   -052

shlomo@ks-ins.co.il . 2944888

משרדים להשכרה בבית אל על במרכז ת"א, 30 
מ"ר 2 חדרים, 2000 ₪ לחודש. דין 054-3971771

בסוכנות ביטוח מפוארת בבניין בית נח ברמת גן, 
3 חדרים פנויים, 2 חדרים כל אחד בגודל של כ-12 

 מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל כ-25 מ"ר. 
 ניתן להשכיר את כולם או חלקם. לפרטים: 

יניב - 054-4581930

תשבץ )2(
מאוזן  1. קיבוץ שהוא בעל השליטה בחברת מיטרוניקס – המייצרת רובוטים לניקוי בריכות  

5. צורה המתקבלת מהסתרת אור על ידי גוף 6. ירק שחיתוכו מביא לזליגת דמעות 8. יעד, 
תכלית 10. יספק 12. סוכן חשאי, מככב בקמפיין של לשכת סוכני ביטוח 14. בלבד 15. מן 
העבר השני  16. השתקפות של צליל 18. ח”כ מטעם סיעת יהדות התורה )ש”מ(  21. החוב 
עליו שולם 22. חמסין 23. כפל בבגד המיועד לאחסון 24. קצהו של העפרון 25. כינוי לתת 
סעיף )ר”ת( 26. יו” ר חברת ביטוח איילון )ש”מ( 27. טנק, נגמ”ש, תותח, שם כללי לרכבים 

משוריינים בצה”ל )ר”ת(  28. היתר 29. הפרה של כללים, או חוקים

 מאונך  2. לא יקרים 3. סגר את עיניו 
4. בית השקעות, נותן חסות למספר קבוצות 

ספורט ולספורטאים 6. יו”ר מכתשים אגן 
ושופרסל לשעבר )ש”מ(  7. זמר ישראלי )מרי 
לו, הרקדן האוטומטי( 9. שדר ספורט לשעבר 

)ש”מ( 11. אחת מחברות המזון הגדולות 
במשק 13. ז’אנר מרכזי בג’אז, שהתפתח 

בשנות ה-40 של המאה הקודמת 17. פגע 
במישהו באמצעות כלי רכב 19. עיר בצפון 

איטליה, שם מתרחשת עלילת רומיאו ויוליה 
20. נולד באחת מארצות סקנדינביה 21. רכוש, 

 קניין 26. מקולקל, מבושל יתר על המידה
27. לדוגמה, המן

הפיתרון בגליון הבא

ממחרדנסכלאמ
זולוגרנוינוי
גרגקדיה
נמרגלעימחלתיב
קכסנלמו
מילגחצרפימס

נפררדסיד
ונמרגילטד

רמתשרפועימ
נזמרפיתנ
רגרוו
רכבתדעונוישיר
שיליקסעה

עגורניטב
הלורוקהטויוט

מסודידרדלס
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