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ליאור רוזנפלד

חשיבותו ר על  האחרון  בשבוע  דובר  בות 
בגיאורגיה  האסון  הנסיעות.  ביטוח  של 
הדגיש כמה חשוב לעשות ביטוח נסיעות 
סוכן  רק  יעשה  שאותו  ומתאים,  מקצועי  נכון, 

ביטוח מורשה.
לחו"ל  הנסיעות  ביטוחי  כמות  מדוע  אז 
המבוצעים על ידי סוכני הביטוח היא בכל זאת 

כל כך נמוכה?
לא  המבוטחים  כי   - ופשוטה  קלה  התשובה 
יודעים שאנחנו, סוכני הביטוח, מוכרים ביטוח 
סיפרו  לא  מאיתנו  שרבים  משום  נסיעות, 
גם  מומחים  שהם  שלהם  למבוטחים  מעולם 

לתחום ביטוח זה.
שלנו  "המתחרים"  את  להאשים  לנו  קל 
שמוכרים ביטוח, חברות האשראי, קופות החולים 

ואפילו את בית המשפט, שנתן אורכה למשרדי 
הנסיעות להמשיך ולמכור ביטוח נסיעות.

תירוצים.  אלו  כל  הסוכנים,  חבריי  ואולם, 
וכל סוכן חייב לשאול את עצמו, מתי בפעם 

שהוא  שלו  למבוטחים  דיווח  האחרונה 
עוסק גם בביטוח נסיעות?

רק פתרון זול?
לפנות  יודעים  המבוטחים  האם 

רק  או  לחו"ל,  נסיעה  לפני  אלינו 
הדירה  ביטוח  כסוכני  אותנו  רואים 

שלנו  בסוכנות  רואים  המבוטחים  האם  שלהם? 
זול  כפתרון  רק  או  שלהם  הביטוח"  כ"בית 

לביטוח צד ג' לרכב?
שבעצמם  סוכנים  קיימים  מזאת,  יתרה 
אצל  ביטוח  לבצע  המבוטחים  את  משגרים 
טעות  אין  אך   - קודם  שציינתי  הגורמים  כל 

שיווקית חמורה מזאת.
שנית,  עמלה.  על  מוותרים  אנחנו  ראשית, 
אין הזדמנות טובה מזאת למכור למבוטח לפני 
והחשוב  דירה.  תכולת  ביטוח  גם  הנסיעה 
מכל - המבוטחים חייבים לדעת שלכל 
כתובת  עבורם  קיימת  הביטוח  סוגי 
אחת בלבד והיא סוכן הביטוח האישי. 
חייבים  הסוכנים  אנחנו  במקביל, 
המבוטחים  את  "נפקיר"  שאם  לזכור 
גורם  כל  אצל  נסיעות  ביטוח  לבצע 
אחר, ולא נחנך, נרגיל ונכניס לתודעתם 
כי בכל ביטוח הוא חייב להכיר כתובת אחת, זהו 
יבצע  לא  שהמבוטח  האחרון  הביטוח  יהיה  לא 

באמצעותנו.

 הכותב הוא יו"ר סניף חיפה 
בלשכת סוכני ביטוח

מדוע המבוטחים לא יודעים שאנחנו מוכרים ביטוח נסיעות לחו"ל?

"פוליסת הנסיעות שמציעה סלינגר תמחק 
את ביטוחי החינם של חברות האשראי"

כך מעריכים מומחים בענף  הלשכה מברכת על טיוטת החוזר שיצאה לאחרונה אך תדרוש 
שההוראות החדשות יחולו גם על פוליסות קבוצתיות

רונית מורגנשטרן

דורית סלינגר, ב עקבות טיוטת החוזר של 
התאמת  לגבי  הביטוח,  על  המפקחת 
והרחבת הפוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל, 
"ההוראות  כי  בענף  בכירים  גורמים  טוענים 
שמציעות  החינם  פוליסות  את  יעלימו  החדשות 
להוראות  מלהתאים  ורחוקות  האשראי  חברות 

המפקחת".
לדברי אותם בכירים, חברות האשראי יצטרכו 
המותאמים  לכיסויים  עצמן  את  להתאים  הן  גם 
למבוטח וליעד הנסיעה, ולכן, או שהן יחלו לגבות 
אותו.  לשווק  יפסיקו  שהן  או  הביטוח,  על  כסף 
הטיוטה,  לאור  כי  מעריכים  אף  בכירים  אותם 
בחברות  הנסיעות  ביטוחי  של  התייקרות  צפויה 
ואף בקופות החולים, שעד כה  הביטוח הפרטיות 
מכרו את הביטוחים האלו תמורת תעריפים זולים 

במיוחד כמו 1.5-2 דולר ליום. 
לשכת סוכני ביטוח מתכוונת להודיע כי היא 
מברכת על טיוטת החוזר, בעיקר משום שהחיתום 
להיעשות  יצטרך  הנסיעות  ביטוח  פוליסת  על 

באופן מקצועי, כלומר על ידי סוכן ביטוח. "אנחנו 
נשב בשבוע הבא בוועדת הבריאות של הלשכה 
הביטוח  על  למפקחת  שיוגשו  המלצות  ונגבש 
בנושא הרחבת פוליסות הנסיעות לחו"ל", מספר 
יואל זיו, יו"ר הוועדה, ל"ביטוח ופיננסים". "זה 
זאת  אך  המבוטח,  לטובת  הן  שההרחבות  נכון 

בתנאי שהן יחולו גם על פוליסות קבוצתיות כמו 
האשראי  כרטיסי  חברות  ידי  על  הנמכרות  אלו 

וקופות החולים".

"הנושא אינו גמור"
בנוסף, בג"צ יתבקש להכריע בשבועות הקרובים 
התיירות  ויועצי  הנסיעות  סוכני  עתירת  בנושא 
בדרישתם להמשיך ולמכור פוליסות אלו כבעבר. 
בטיוטה שנייה לחוזר "מעורבות גוף שאינו בעל 
שאינו  ביטוח  מוצר  של  ומכירה  בשיווק  רישיון 
ביטוח קבוצתי" )"חוזר הלידים"(, קובעת המפקחת 
כי סוכני נסיעות יוכלו לשווק ביטוח נסיעות ללא 
חיתום רפואי ולתקופה קצרה יותר מ־30 יום. יחד 
עם זאת, נאסר עליהם לבצע את המכירה עצמה 
כך שתוכל להתבצע רק באמצעות גופים מורשים 

כמו חברת או סוכן ביטוח.
לאחר סוכות צפויים סוכני הנסיעות להגיש את 
יצטרך  העליון  המשפט  ובית  זה  בנושא  עמדתם 
דרוכים  מאד  "אנחנו  בסוגיה.  סופית  להכריע 
לקראת הדיון המכריע בבג"צ. הנושא אינו גמור", 

אומר זיו.

סלינגר. בעקבות החוזר מחיר הפוליסה צפוי לעלות

ביטוח  נסיעות



3 | 20 אוקטובר 2016

טל. 072-2514488 
w w w. g u i d e l i n e . c o . i l

 אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!  

 חסכון בזמן    חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי, יעיל ומקצועי ללקוחותיך 

רונית מורגנשטרן

הבריאות, "ב ביטוחי  של  החדש  עולם 
מאוד  להיות  חייב  הביטוח  סוכן 
מקצועי ובעל התמחות גבוהה בתחום. 
לשכת  של  והסיעוד  הבריאות  ועדת  כך,  לשם 
וייחודי  קורס מקצועי  והכינה  ביטוח ערכה  סוכני 
בנושא חיתום רפואי", אומר יואל זיו, יו"ר הוועדה, 
בריאיון מיוחד לקראת פתיחתו של הקורס לחיתום 
רפואי ב־1 בנובמבר במכללה לפיננסים וביטוח של 
הלשכה  החליטה  הנושא,  חשיבות  בשל  הלשכה. 
הלשכה  חברי  לסוכנים  הקורס  עלות  את  לסבסד 
ב־50%, כך שמחירו יהיה 6,000 שקל, לעומת 12 
אלף שקל למי שאינו חבר הלשכה. "השכלה עולה 

כסף, אך מצד שני גם הבורות", מדגיש זיו.
"סוכן ביטוח חייב להכיר את מערכת השיקולים 
של חברת ביטוח בעת קבלתו של אדם לביטוח", 
מסביר זיו. "מערכת השיקולים בעת חיתום רפואי 
לידי  ותבוא  המבוטח  של  חייו  לאורך  תשפיע 

מקרה  אם  יתברר  כאשר  תביעה,  בעת  ביטוי 
הביטוח מכוסה במלואו או נוצרות בעיות בשל 

החיתום  בעת  למבוטח  שנרשמו  החרגות 
לפני שנים רבות ולפעמים באופן לא ברור. 
סוכן הביטוח חייב להכיר את הטכנולוגיות 

המצבים  את  ולהבין  המתקדמות  הרפואיות 
הרפואיים שהן נותנות לו פתרונות. למשל, 

מחליפי  טיפולים  למניעה,  בדיקות 
המתאימות  תרופות  ניתוח, 

תרופות  למבוטח,  ספציפית 
מוחרגות בפוליסה ועוד".

דרישות  לא  אלו 

מוגזמות למי שבסך הכל משווק ביטוח רפואי?
בתחום  להישאר  שרוצה  למי  הדרישות  "אלו 
הביטוח הבריאותי. סוכן הביטוח צריך לתת היום 
ערך מוסף למבוטח שלו". לדברי זיו, הסוכן יכול 
לביטוח(  )הקבלה  החיתום  בשלב  זאת  לעשות 

ובשלב בו מופעלת הפוליסה )תביעה(. 
"בשלב החיתום - לא כל המבוטחים מתקבלים 
נוטות  הביטוח  חברות  בריאים,  כשהם  לביטוח 
ביטוח  וסוכן  קיימות  ומחלות  סיכונים  להחריג 
למחלה  ההחרגה  את  לצמצמם  יכול  מקצועי 
המבוטח  אם  למשל,  כך  המבוטח.  של  הספציפית 
להחריג  יכולה  הביטוח  חברת  גב,  מכאבי  סובל 
את כל מחלות עמוד השדרה. סוכן ביטוח מקצועי 
ידרוש מהחברה, שבדרך כלל גם תסכים, להחריג 
מבעיה  סובל  המבוטח  אם  ספציפית.  חוליה  רק 
ספציפית בכבד, וחברת הביטוח דורשת החרגה של 
כל התרופות השייכות לטיפול בכבד, סוכן הביטוח 
יכול להחריג מחלה כמו סרטן הכבד שאינה קשורה 

לבעיה שיש למבוטח כיום בכבד".
המוסף  הערך  תביעה,  ניהול  בעת 
יהיה בדיקה מקדמית למשל, שלאו 
הבדיקות  בפרק  מכוסה  דווקא 
בפרק  מכוסה  כן  אך  בפוליסה, 
לכוון  יידע  מקצועי  "סוכן  אחר. 
היא  בו  לפרק  התובע  המבוטח  את 
חברת  עם  ולהתמודד  מכוסה,  כן 
אינה  שהתביעה  שטוענת  הביטוח 
ההוכחות  את  ולמצוא  מכוסה 
בפוליסה.  מכוסה  כן  שהיא 
הביטוח  בחברות  גם 
יושבים אנשים, שלפעמים 

טועים, שלפעמים לא מכירים את כל מה שקיים 
בפוליסה. סוכן שמוכיח לחברה שהיא טעתה, ברוב 
יודע  ואני  ההוכחה,  את  מקבלת  החברה  המקרים 

זאת מניסיון העבר". 

נושאים רפואיים וביטוחיים
וביטוחיים,  רפואיים  בנושאים  יעסוק  הקורס 
וכל  ביטוח  תביעות  רפואי,  חיתום  אקטואריה, 
מערכת השיקולים שמשפיעה על קבלתו של אדם 
כושר  אבדן  סיכונים,  סיעוד,  בריאות,  לביטוח 

עבודה ועוד.
"ההרצאות בקורס יועברו על ידי מיטב הרופאים 
תחומי  בכל  בארץ  החולים  מבתי  והמנתחים 
בחברות  מחלקות  ומנהלי  חתמים  לצד  הרפואה, 
הביטוח, וכולל אנשי מקצוע בכל התחומים. בוגרי 
הקורס יבינו לעומק את האנטומיה של גוף האדם 
לעשות  כדי  הרפואי  הביטוח  דקויות  כל  ואת 
הטוב  הביטוחי  לכיסוי  הנכונים  הקישורים  את 
ביותר", מתאר זיו. בנוסף, הקורס יכלול סדנאות 
בניתוח.  וצפייה  חולים  בבית  ביקור  מאתגרות, 
יערך  ובסיומו  חודשים,  כ־9  יהיה  הקורס  אורך 

מבחן ויוענקו תעודות למסיימים.
"עלי להדגיש", מסכם זיו, "כי הקורס רלוונטי 
ביטוחי  לכל  אלא  הבריאות  ביטוח  לענף  רק  לא 
"על  פוליסה  שמוכר  סוכן  למיניהם.  הסיכונים 
הדרך", כמו שאומרים, התוצאה עלולה לטפוח לו 
ויאבד  אמון  יאבד  גם  הוא  בפנים בשעת תביעה. 
לקוחות. היכולת של סוכן מקצועי לתת ערך מוסף 
למבוטח שלו - על כך המבוטח מוכן לשלם. הערך 
הרבה  יהיה  הקורס  את  שיסיים  סוכן  של  המוסף 

יותר גבוה". 

 יואל זיו: "השכלה עולה כסף -  
אך מצד שני גם הבורות"

יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד של הלשכה מדגיש את חשיבות ההתמקצעות בתחום הבריאות, 
בראיון לקראת פתיחת הקורס לחיתום רפואי במכללה לפיננסים וביטוח

 זיו. "רלוונטי לא 
רק לענף הבריאות"

קורס  מקצועי 

http://www.guideline.co.il
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ליווי מקצועי 
 לכל אורך 
הדרך עד 

לקבלת ההחזר 
הכספי

בדיקה 
מקצועית 

 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093  
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?

 "זוכרים את העבר - מיישמים 
את העתיד"

כנס MDRT שיתקיים ב־7 בנובמבר יוקדש לזכרו של יואל תמרי ויעניק כלים מקצועיים לסוכנים  יו"ר 
הסניף הישראלי של הארגון, אלון אבן חן: "רוצים לתת לסוכנים מוטיבציה להצלחה" 

רונית מורגנשטרן

מועדוןב של  כנס  יתקיים  בנובמבר  ־7 
MDRT ישראל במלון הרודס בהרצליה. 
חן  אבן  אלון  שעורך  הראשון  הכנס  זהו 

כחודש  לפני  נכנס  אשר   ,)CLU(
 MDRT כיו"ר  לתפקידו  וחצי 
בתפקיד  הראשונים  בימיו  ישראל. 
במפגש  להשתתף  הספיק  כבר 
הראשיים  במשרדים  עגול"  "שולחן 
בשיקגו,   MDRT הנהלת  של 
כמו  מדינות  ראשי   24 בהשתתפות 

לבנון, פקיסטן ואבו דאבי.
בישראל  שלו  הראשון  הכנס  את 
של  לזכרו  להקדיש  חן  אבן  בחר 
ישראל   MDRT יו"ר  תמרי,  יואל 
כעשרה  לפני  לעולמו  שהלך  בעבר, 
ז"ל  תמרי  של  משפחתו  גם  חדשים. 
מוזמנת להתארח בכנס. "יואל תמרי 
 1987 בשנת  יישכח  שלא  נאום  נשא 
של  המרכזית  הבמה  על  כשהופיע 
ה־ היוקרתי  הביטוח  סוכני  מועדון 

MDRT בכנס בארה"ב", מספר אבן חן.
נקרין  בהרצליה  הכנס  של  הראשון  "בחלקו 
חלקים נכבדים מדבריו בנאומו אז בארה"ב. יואל 
באנגלית,  היטב  ושלט  אפריקה  דרום  יליד  היה 
היה דמות מרכזית,  הוא  הוא בלתי נשכח.  נאומו 
 MDRT סוכני  בקרב  ומשפיעה  מקצועית 

בישראל ובעולם. יואל הוא העבר אותו אנו זוכרים 
ומוקירים. בחלק האחר של הכנס בהרצליה נעסוק 
בנושאים מקצועיים ובמרכזם איך מתמודדים עם 
בעיות ההווה, תוך שאנחנו מפיקים לקחים מהעבר 

ובונים את עצמנו לעתיד", מסביר אבן חן.

מתכנן  שמיר,  ירון  עו"ד  גם  ישתתפו  בכנס 
של  ההזדמנויות  על  שידבר  ופרישה,  פנסיוני 
הסוכן הפנסיוני לאור השינויים האחרונים בתחום 
תחום  מנהלת   ,)CLU( בר  ומירה   ,2016 בשנת 
על  שתרצה  מבטחים,  במנורה  השלישי  הגיל 

יישום ההזדמנויות בגיל השלישי.

ואן  אנדריי  מחו"ל  בכיר  יתארח  בכנס  בנוסף, 
ב־ העצמאיים  הברוקרים  יו"ר  מבלגיה,  ורנברג 

ברוקרים  של  האירופית  )הפדרציה   BIPAR
לביטוח(. תחת הכותרת "ביטוח באירופה - מציאות 
של  התמודדותם  על  ורנברג  ואן  יספר  אחרת?", 
סוכני הביטוח עם הרגולציה המשתנה 

באירופה.
השרה  ישתתפו  בכנס  כן,  כמו 
גמליאל,  גילה  חברתי,  לשוויון 
היא  בהן  חברתיים  נושאים  שתעלה 
בממשלה,  תפקידה  במסגרת  עוסקת 
ועו"ד ג'ון גבע, שישתף את הנוכחים 
המשפט  מבית  המרתקים  בסיפוריו 
בבית  "הפתעות  הנושא  תחת 

המשפט".
דופן  יוצאת  בהרצאה  ייסגר  הכנס 
נקטעה  שרגלו  חרמון,  איתן  של 
בעקבות פציעה קשה במלחמת לבנון 
לרוץ  החל  חרמון  ב־2006.  השנייה 
במקום  זכה  הקשה,  פציעתו  בעקבות 
רגליים  לקטועי  במרתון  הראשון 
בלונדון אשתקד והפך למרצה מבוקש 

שמדגיש את חשיבות המוטיבציה בדרך להצלחה.
להרים  איך  הסוכנים  את  רוצים ללמד  "אנחנו 
את הכפפה גם עם הקשיים הרגולטוריים, התחרות 
ולתת להם כלים  והידע הנגיש לציבור -  הקשה 
מסכם  להצליח",  שאפשר  ומוטיבציה  מקצועיים 

אבן חן. 

אלון אבן חן בכנס בשיקגו

לקראת  הכנס

mailto:hagit2265%40gmail.com?subject=%D7%A6%D7%A8%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8
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דוד ליפקין ביטוח  בעולם  

התברגה א לא  ישראלית  פנסיה  קרן  ף 
הגדולות  הפנסיה  קרנות   300 בדירוג 
ב־37  מדורגת  אינה  אף  וישראל  בעולם 
בעולם.  הפנסיוני  בתחום  המובילות  המדינות 
האמריקאי  העיתון  שאסף  מנתונים  מתברר  כך 
Pensions & Investments, אשר מסכמים את 

שנת 2015.
הממשלתית  הפנסיה  קרן  כי  עולה  מהנתונים 
טריליון   1.163 בסך  נכסים  המנהלת  יפן,  של 
הפנסיה  קרן  מסוגה.  בעולם  הגדולה  היא  דולר, 
הממשלתית של נורבגיה אחריה עם 866 מיליארד 
סוגרת  ארה"ב  הפדרלית של  הפנסיה  וקרן  דולר 
את השלישייה הראשונה עם 443 מיליארד דולר. 
ארה"ב היא גם המדינה המובילה מבחינת הנכסים 
מנהלות  בה  הקרנות   131 כאשר  הפנסיוניים, 
15 קרנות  יפן אחריה עם  דולר.  כ־5.68 טריליון 

המנהלות 1.77 טריליון דולר.

אף קרן פנסיה ישראלית לא דורגה בין 300 
קרנות הפנסיה הגדולות בעולם

  Pensions & Investments קרן הפנסיה הממשלתית של יפן מובילה את הדירוג שערך העיתון האמריקאי
 ארה"ב היא המדינה המובילה בעולם בתחום

10 קרנות הפנסיה הגדולות בעולם
יתרת נכסים*שם הקרןדירוג

1,163 קרן הפנסיה הממשלתית של יפן1

866קרן הפנסיה הממשלתית של נורבגיה2

443קרן הפנסיה הפדרלית של ארה"ב3

435קרן הפנסיה של דרום קוריאה4

5ABP 384קרן הפנסיה ההולנדית

295הקרן הסינית לביטחון סוציאלי6

285קרן הפנסיה של עובדי ציבור בקליפורניה7

211קרן הפנסיה המרכזית של סינגפור8

202קרן הפנסיה של קנדה9

10PFZW 186קרן הפנסיה של הסקטור הציבורי ההולנדי

*נכון לסוף 2015, במיליארדי דולרים ) )המשך בעמוד הבא 
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דוד ליפקין ביטוח  בעולם  

 info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006 
חברת קומישן בק  בע”מ. חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ

 ‰ בדיקת עמלות חודשית )היקף + נפרעים( 
וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו

‰ בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה 
ייחודית שפותחה על ידי החברה

‰ ניסיון של 15 שנה בענף
‰ מעל ל־1000 לקוחות סוכני ביטוח
‰ הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח! 

הפנסיה  קרנות   300 של  הנכסים  כל  סך 
)בהשוואה  ב־2015  ב־3%  ירד  בעולם  הגדולות 
 14.8 של  לסכום  ב־2014(,   3% של  לצמיחה 
 300 כי  מראים  אף  הנתונים  דולר.  טריליון 
מהנכסים  כ־42%  מייצגות  האלו  הקרנות 

הפנסיוניים הגלובליים.
לצפון  לאיזורים,  בחלוקה  כי  מראה  המחקר 
החמש-שנתי  הצמיחה  שיעור  את  יש  אמריקה 
)כ־4%(  לאירופה  בהשוואה   ,6%  - ביותר  הגבוה 

ואסיה-פסיפיק )כ־1%(.

10 המדינות המובילות מבחינת הנכסים הפנסיוניים
מספר קרנות הפנסיה במדינהיתרת נכסים*המדינהדירוג

5,680131ארה"ב1

1,77015יפן2

94712הולנד3

8661נורבגיה4

80627בריטניה5

78219קנדה6

46316אוסטרליה7

4633דרום קוריאה8

3107שבדיה9

3018דנמרק10
*נכון לסוף 2015, במיליארדי דולרים

שוק הביטוח בלונדון 
 תירגל מתקפת 

טרור גדולה
שוק הביטוח בלונדון תירגל השבוע טיפול 
במתקפת טרור גדולה, נוסח מגדלי התאומים 
גורמי  משמעותי.  טבע  אסון  או  בניו־יורק 
לדיוני  התכנסו  בעיר  המובילים  הביטוח 

היערכות לביצוע התרגול הזה.
 ,HISCOX יו"ר מבטחת המשנה הגדולה
כבר  בעולם  שהמבטחים  ציין  צ'ילדס,  רוב 
הוריקן,  סופות  עם  השנים  במשך  התמודדו 
רעידות אדמה ועוד, אך יש צורך להיערך עם 
מתקפת טרור גדולה כמתקפת ספטמבר 2001 
של  למותם  שגרמה  ובוושינגטון,  בניו־יורק 
כ־3,000 איש. לכן, התכנסו בלונדון ברוקרים 
ומבטחים לסדרה של דיונים שיעסקו בנושא: 

כיצד להגיב לתרחיש של מגה פיגוע טרור.
ההיערכות נעשתה בשיתוף תאגיד הביטוח 
וסוכני  גדולות  משנה  מבטחות  כמה  לויד'ס, 
פתרונות  הציגו  בתרגול  ידועים.  ביטוח 
בעת  איתן  להתמודד  שיצטרכו  לבעיות 

מתקפת טרור גדולה או אסון טבע גדול. 

300 הקרנות מייצגות כ־42% מהנכסים הפנסיונים הגלובליים

http://www.tamir-finances.co.il


http://www.hamichlala-bf.org.il
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משפטי רגע 

בשירותי דרך אין בערך – רק 

כיצד מגדירים תאונת דרכים?

"תאונת ר הגדרת  על  וסופר  דובר  בות 
דרכים". כל עו"ד לנזיקין יודע כי קיימות 
ובתי  ממעטות,  וחזקות  מרבות  חזקות 
לפרש  תכליתם  שכל  דין  פסקי  מלאים  המשפט 

את ההגדרה ולתת לה תוכן. 
אישיות  תאונות  ביטוח  פוליסות  זאת,  לצד 
לרוב מחריגות תאונת דרכים מהכיסוי הביטוחי. 
חשוב להזכיר כי לאחרונה פורסמה טיוטה חדשה 
ובין  החרגות,  להגדיר  מטרתה  אשר  האוצר  של 
באיזור  שחיה  כגון  החרגות  למנוע  מוצע  היתר 

אסור, רכיבה ללא קסדה וכיוצא בזה. 
בפרשת מ.א. נגד איילון חברה לביטוח, דחתה 
מדובר  כי  בטענה  המבוטח  של  תביעה  איילון 
הפוליסה  מתנאי  המוחרגת  דרכים  בתאונת 
שמע  הוא  כי  טען  המבוטח  אישיות.  לתאונות 

המקרה,  את  לבדוק  ירד  הרכב,  בתחתית  פגיעה 
 - ונחבל מבלי שהיה בקרבת הרכב  נפל  החליק, 

ולכן אין מדובר בתאונת דרכים.
המשפט  בית  של  להכרעתו  הועברה  זו  סוגיה 
השלום בתל אביב, אשר בחן את הגדרת תאונת 

דרכים כלשונה. 

ארבעה תנאים
לחוק   1 בסעיף  נמצאת  הנורמטיבית  המסגרת 
הפיצויים, הקובע כי "תאונת דרכים" היא "מאורע 
שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי 

למטרות תחבורה" )להלן: "ההגדרה הבסיסית"(.
בהגדרת  מגדיר  הפיצויים  חוק  לכך,  נוסף 
משנה מהו "שימוש ברכב מנועי": "נסיעה ברכב, 
דחיפתו  החנייתו,  ממנו,  ירידה  או  לתוכו  כניסה 

ברכב,  תיקון־דרך  או  טיפול־דרך  גרירתו,  או 
שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא 
במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות 
של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב 
או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה 
כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו 
של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו 

של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד".
 8 מס'  תיקון  כי  ומבהיר  מוסיף  המשפט  בית 
את  לחדד  ביקש   )1990 )משנת  הפיצויים  לחוק 
לציבור  ברור  באופן  דרכים"  "תאונת  הגדרת 
החל  המתרחשות  פגיעות  שיכלול  כך  הנוהגים, 
בירידה  וכלה  בו  הנסיעה  דרך  לרכב,  מהעלייה 
מהרכב בסיום הנסיעה. יתכן מצב בו עקב תקלה 
) )המשך בעמוד הבא 

עו"ד עדי בן אברהם

פוליסות ביטוח תאונות אישיות לרוב מחריגות תאונת דרכים מהכיסוי הביטוחי 
ולהגדרתה, וקיימות פרשנויות רבות בבתי המשפט  פסק דין שהתקבל לאחרונה 

מדגים מורכבות זו
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משפטי רגע 

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

דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת 

ביטוח לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או 
מפקח רכישה לצורך קידום ופיתוח קבוצת 

 סוכנים. קורות חיים למייל 
jennyl@dorot-ins.co.il פרטים נוספים 

בטלפון: 08-8662188 )ג'ני(

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה - חתם/ת עסקים 

מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד: 
הבנת הפוליסות ודרישות חברות הביטוח, 

הכרת מערכות חברות הביטוח השונות, 
יכולת עבודה על מערכות ממוחשבות, 

אחראי/ת ראש גדול בעלי מוטיבציה גבוהה 
וראיה קדימה. ניסיון בתחום חובה! יוצאי 

סוכנויות ביטוח יתרון! שכר ובונוסים. 
מיידי, דיסקרטיות מובטחת. קורות חיים ל: 

igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 
וגברים. פניות מתאימות תיענינה

לסוכנות הסדרים בפ"ת העוסקת בכל תחומי 
הביטוח דרושים נציגי מכירות תותחים! 

העבודה מול לקוחות קיימים וחדשים. 

הכשרה תינתן על חשבון החברה. מתאים 
לסטודנטים במקצועות הביטוח אפשרות 
להתמחות ולעתודה ניהולית למצטיינים 

שעות גמישות - 6 שעות רצופות, אפשרות 
לפיתוח קריירה מרתקת בעולם הביטוח. 

שכר ובונוסים גבוהים! קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה

סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון 
ארוך טווח בלבד, מעוניין להשכיר חדר 

במשרדו לסוכן ביטוח. לפרטים: רודן גורדון
 rodan@yeuls.co.il

לסוכנות הסדרים מובילה היושבת בפתח 
תקווה, דרוש/ה - חתם/ת רכבים ודירות 

לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב 
דירה. דרישות התפקיד: הכרת תהליכי 

החידוש מול חברת הביטוח. הכרת ממשק 
עבודה מול החברות הגדולות, יכולת מתן 

שרות ללקוחות החברה והגדלת התיק 
הביטוחי ללקוח. ניסיון בתחום חובה! 

מיידי, דיסקרטיות מובטחת. קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת 
תביעות רכב עם ניסיון חובה. קו"ח למייל 
052-7170010 ,yehuda@afrenkel.co.il

לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת 
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, 

ידע בענפים נוספים - יתרון. קורות חיים 
 duby@sapir-s.co.il:ל

דרושה עובדת עם ניסיון של חמש שנים 
לפחות למשרד בפתח תקוה למשרה /חצי 

 משרה. ניתן לשלוח קורות חיים
 ilan@ungar-ins.co.il :ל 

שכירות משנה 
משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים 

קומה ב. החל מהתאריך 1 לאפריל 2017 
לפנות לאבי ענבר 054-4535632

משרד להשכרה כ-180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר 

ומחולק למשרדים. מתאים למשרד לסוכני 
ביטוח, עורכי דין ועוד. אפשרות לשיתופי 

פעולה. אכלוס מה-1.10.16. לפרטים לפנות 
 לנטלי 052-8196304,

 yosi@faynermanbituah.co
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת 

מזכירה בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה. 
לפרטים: מאיר 052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל 
התשתיות הדרושות, ביד חרוצים בתל 

אביב, בסוכנות ביטוח איכותית. השכירות 
כוללת שימוש בחדר ישיבות מכובד, מטבח 

מאובזר, בקיצור הכל מוכן, להביא רק 
 מחשב נייד. ליצירת קשר:

amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 
מתלבט אם למכור את תיק הביטוח? אולי 

יש פתרון ביניים? דבר איתי למציאת 
פתרון יצירתי. לפרטים: גבי 052-2759119, 

 gabina@smile.net.il
מעוניין לרכוש מסוכן ביטוח תיק אלמנטרי 

בגודל בינוני. פקס: 08-9476059, מייל: 
 edna1964@netvision.net.il

מעוניין לרכוש תיק ביטוח, סודיות מובטחת. 
,054-4590024 

 shlomy@sureinsure.co.il
סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים. 

סודיות מוחלטת. לפרטים: 050-9114142

למכירה חברה בע"מ )תאגיד ביטוח( ללא 
תיק ביטוח. ליצירת קשר: 050-6350150

יהיה צורך בבדיקה ותיקון על מנת להמשיך בדרך, 
ולכן קבע המחוקק כי אותם טיפולי ותיקוני דרך 
מנועי"  ברכב  "שימוש  הגדרת  במסגרת  ישולבו 

אשר פורט לעיל.
חלק  הוא  הטיפול/התיקון  אם  הקביעה  לצורך 
מהשימוש ברכב מנועי, קבעה הפסיקה 4 תנאים 

מצטברים: 
1.  הטיפול/תיקון התרחש לאחר תחילת הנסיעה.

ומבטא  פתאומי  באופן  נדרש  2.  הטיפול/התיקון 
הנסיעה,  במהלך  הנהג  של  הכרחית  פעולה 

שנועדה לאפשר את המשכה. 
מקצוע.  איש  המצריכה  בתקלה  מדובר  3.  אין 
המטרה היא לתחום את ההכרה לטיפולים או 

לתיקונים פתאומיים. 
או  עצמו  ברכב  להתבצע  חייב  ברכב  4.  הטיפול 
נרחב,  באופן  פורש  זה  תנאי  מרכיביו.  באחד 
תחבורתי,  סיכון  למנוע  מנת  על  כי  ונקבע 
טיפול בחלק ממטען שהשתחרר במהלך נסיעה 
ברכב  כטיפול  כמוהו  משאית,  מארגז  ובלט 

עצמו או באחד מרכיביו. 

 4 בכל  עמד  המבוטח  כי  קבע  המשפט  בית 
נדרש  הוא  ברכב,  בנסיעה  היה  הוא  התנאים: 
במרכב  ששמע  הפגיעה  את  לבדוק  כדי  לעצור 
אלא  מקצוע  איש  הצריכה  לא  הבדיקה  הרכב, 
שהתרחק  בעובדה  וגם  הנהג,  של  עצמית  בדיקה 
מהרכב כדי לבדוק את הפגיעה בתחתית המרכב 

- אין בה כדי לפגום במהות הבדיקה. 
של  התנאים  גם  התקיימו  כי  קבע  המשפט  בית 
קשר סיבתי בין הנזק לתאונה, מאחר ואם המבוטח 
לא היה שומע את הפגיעה במרכב הוא לא היה עוצר 
בשול הדרך. התקיימה גם הגדרת "מטרות תחבורה", 

שהרי הבדיקה נערכה לצורך המשך נסיעה. 
פטורה  איילון  כי  המשפט  בית  החליט  לכן 
וחייב  הפוליסה,  פי  על  ביטוח  תגמולי  מתשלום 
שכר  בהוצאת  וכן  איילון  בהוצאות  המבוטח  את 

טרחה בסך של 7,020 שקל.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח
חברת הביטוח דחתה את התביעה - ובית המשפט נדרש להכריע

fo
to

lia
ם: 
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אירועי לשכה
סניף חיפה יערוך כנס בריאות 

ב-10.11 בין השעות 8:30-
16:00, בשיתוף מנורה מבטחים. 

חניה חופשית באזור המתחם. 
מלון גארדן, רחוב קדושי יאסי 

2, חיפה


