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אחרונה נפגש נשיא הלשכה, סו"ב ל
האוצר,  שר  עם  רוזנפלד,  ליאור 
המס  יועצי  בכנס  כחלון,  משה 
השר  רוזנפלד,  לדברי  באילת.  שהתקיים 
קיבל דיווחים על הנושאים שמטרידים את 
רוזנפלד  המבוטחים.  ואת  הביטוח  סוכני 
הציג בפני כחלון את "הגזרות" העיקריות 
על  הקודמת  הממונה  סלינגר,  דורית  של 
מתקשים  עמן  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
סיכמו  והשניים  להתמודד,  הביטוח  סוכני 

להמשיך להיפגש ולשתף פעולה. 
בינתיים  אך  חדש,  בדף  מדובר  אולי 
השר  מהתעלמות  מאוכזבים  בלשכה 
הקבועה  ועמדתו  הביטוח  סוכני  מעולם 
 4 לפני  סלינגר.  שהציבה  הגזרות  בעד 
הבטיח  לכנסת,  הבחירות  לקראת  שנים, 

יו”ר מחוז חיפה  כחלון לליאור רוזנפלד, אז 
והצפון, והיום נשיא הלשכה, כי יעמוד לצד 

סוכני הביטוח.
חברתי,  כשר  עצמו  את  המגדיר  כחלון, 
משקיע מרץ רב במסגרת תפקידו כשר האוצר, 

בהורדת יוקר המחיה ובייחוד בהורדת מחירי הדיור. 
הסלולר,  בתחום  כרפורמטור  אותו  מכיר  הציבור 
וכמי שהוזיל את השימוש בטלפונים הניידים, אבל 
תכנית  ובעיקר   – הדיור  בתחום  שלו  הרפורמות 
וטרם  חריפות,  זוכות לביקורות  "מחיר למשתכן", 
הביאו לתוצאות המיוחלות בהוזלת מחירי הדירות. 
להתמתנות  מעודדים  סימנים  יש  כי  לציין  חשוב 
המחירים, אבל עוד אין מענה אמתי לרוב מחוסרי 

הדיור.
סוכני  לשכת  של  אלמנטר  כנס  למגזין  בראיון 
החשובים  בנושאים  להתבטא  כחלון  בחר  הביטוח, 
ובממלכתיות,  בזהירות  עשה  הוא  זה  את  וגם  לו, 

מבלי לפתוח במלחמות מיותרות נוספות. 

מהפכת הפנסיה של כחלון
לכמה  שותף  כחלון  היה  האחרונות  בשנים 
כמו  והביטוח,  הפנסיוני  החיסכון  בתחום  רפורמות 
אחת  ועוד.  החובה  ביטוח  הוזלת  ילד,  לכל  חיסכון 
הביטוח  בתחום  סלינגר  עם  יחד  שיזם  הרפורמות 
או  מחדל",  ברירת  פנסיה  "קרנות  רפורמת  הייתה 

בשמן הנוכחי "הקרנות הנבחרות". למרות הבשורה 
לציבור העובדים, ובייחוד לציבור החלש, המספרים 
בשנתיים  הנבחרות  הקרנות  לאחת  המצטרפים  של 
האחרונות לא מראים על הצלחה גדולה. אולם, בבתי 
ההשקעות מיטב דש, הלמן אלדובי, אלטשולר שחם 
ופסגות, שזכו במכרז השני של "הקרנות הנבחרות", 
אשר הסתיים לפני כחודש, תולים תקוות רבות במה 

שהם מכנים "מהפכת הפנסיה של כחלון".
מספר  האם  לשאלה  התייחס  האוצר  שר 
יהיה  הזה  במכרז  הקרנות שנבחרו  אל  המצטרפים 
הצלחה  הראה  שלא  הראשון,  מהמכרז  יותר  גדול 
הנבחרות  הפנסיה  קרנות  של  "הרפורמה  גדולה: 
בינה  ההבדל  הציבור.  עבור  אדירה  רפורמה  היא 
שבו  הזמן  בטווח  טמון  בסלולר  הרפורמה  לבין 
בסלולר  הרפורמה  את  אם  כלומר  תורגש,  היא 
את  אז  שילם,  שהוא  בחשבון  מיד,  חש  הציבור 
הרפורמה בפנסיה הינה בראייה לטווח ארוך ותוך 
דאגה לדורות הבאים. הרפורמה הפנסיונית תוסיף 
מאות אלפי שקלים לאדם ותהווה שינוי משמעותי 
מספרים,  מבחינת  כפנסיונר.  שלו  החיים  לאיכות 

אכן מדובר בסדרי גודל אדירים וברפורמה 
גדולה יותר מרפורמת הסלולר".

מסלינגר ועד ברקת
להיפרד  כחלון  החליט  שנתיים  לפני 
מאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שהיה אגף 
לרשות  אותו  והפך  האוצר,  במשרד  חשוב 
ששימשה  מי  סלינגר,  דורית  עצמאית. 
כראש האגף, הפכה לממונה על שוק ההון, 
הכוח  את  ניצלה  סלינגר  וחיסכון.  ביטוח 
הביטוח  בשוק  הסדרים  לביצוע  לה  שניתן 

מבלי לעבור את מסננת השר או הכנסת.
סלינגר,  של  כהונתה  את  מסכם  כחלון 
הרבה  לביקורת  מתייחס  שהוא  כדי  תוך 
בשוק  השונים  מהגופים  כלפיה  שהייתה 
נכון להפוך  היה  האם  וכן לשאלה  הביטוח, 
את האגף לרשות עצמאית: "אני חושב שהיה 
לרשות  האגף  את  להפוך  נכון  משמעית  חד 
עצמאית. הרשות מנהלת היום למעלה ממחצית 
מהכספים של הציבור במדינת ישראל, וחשוב 
שתהיה חזקה, עצמאית ותדאג לאינטרסים של 
הציבור. באשר לדורית - היא הייתה מהרגולטורים 
האמיצים ביותר שפגשתי, ופעלה ללא לאות לטובת 

האינטרסים של המבוטחים והציבור הרחב". 
מחליפה של דורית בתפקיד הוא ד”ר משה ברקת. 
באיש  “מדובר  כי  האוצר  שר  אומר  למיניו  באשר 
לפעול  ימשיך  שהוא  משוכנע  ואני  ראוי,  מקצוע 
לטובת האינטרסים של הציבור, ולקידום רשות שוק 

ההון".
הקמת מוסד בוררות בין מבוטחים לחברות הביטוח 
בינתיים.  מטופל  לא  והוא  ההסדרים  מחוק  הוצא 
כחלון, שהיה בעד הקמתו, מתייחס לחשיבות שבמוסד 
בוררות כזה ולסיכוי שהוא יוקם לבסוף: "החשיבות 
מאוד,  גבוהה  היא  הביטוח  בענף  בוררות  מוסד  של 
כי הוא זה שמעביר את הכוח למבוטחים, שמתקשים 
אני  החברות.  מול  שלהם  בתביעות  להתמודד 
משוכנע שיש סיכוי להעביר את זה בחקיקה, משום 

שזה מהלך נכון וצודק מאין כמותו".

הריאיון המלא עם שר האוצר משה כחלון 
יתפרסם במגזין המיוחד של “ביטוח ופיננסים” 

 

אחד על אחד  כנס אלמנטר 2018

רוזנפלד וכחלון בכנס יועצי המס באילת

השר משה כחלון: "רפורמת הקרנות 
הנבחרות גדולה יותר מרפורמת הסלולר"

 בראיון מיוחד התייחס שר האוצר לרפורמות המתוכננות בתחום הביטוח, למינויו של 
 ד"ר משה ברקת במקומה של דורית סלינגר, ולחשיבות שבהקמת מוסד בוררות בין מבוטחים 

לחברות ביטוח • הריאיון המלא במגזין שיתפרסם בכנס אלמנטר

רונית מורגנשטרן

  "הרפורמה של קרנות הפנסיה 
 הנבחרות היא רפורמה אדירה עבור הציבור. 

 ההבדל בינה לבין הרפורמה בסלולר 
טמון בטווח הזמן שבו היא תורגש"
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צוות מנצח: ברקת מתחיל 
לגייס לרשות אנשים משלו

מצרף את עו"ד טל הפלינג לצוות הייעוץ הבכיר ברשות שוק ההון

רונית מורגנשטרן

לא בלי סוכן: אל תתפשרו כשאתם צודקים
ויכוח עם חברת הביטוח על עומק הגידול של סרטן העור הסתיים בתשלום 

מלא של הפוליסה • סו”ב עופר צינורי: “בשביל זה יש סוכן ביטוח”

רונית מורגנשטרן

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד״ר ה
הפלינג  טל  עו״ד  את  צירף  ברקת,  משה 
שלו,  הבכיר  הייעוץ  לצוות  אמון  במשרת 

לצד היועץ הבכיר אוהד מעודי.
 הפלינג, 35, נשואה + 2, מתמחה בממשל תאגידי 
חודשים  מספר  לפני  ועד  פיננסית,  ורגולציה 
בחברת  החברה  מזכירות  מחלקת  כמנהלת  כיהנה 
מנורה מבטחים. לפני כן, מילאה שורת תפקידים 

ביניהם  הישראלי,  ההון  בשוק  פעילים  בגופים 
רשות ניירות ערך, משרד עו"ד שמעונוב־רוזנבוך, 
וסטארטאפים  אבן  זינגר  גיזה  הייעוץ  פירמת 

בתחום הפינטק.
 להפלינג תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון 
בניהול ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת 
תל־אביב. כמו כן, היא מרצה במשותף בתכנית ה־

EMBA באוניברסיטה העברית.

ליאת, ה צינורי,  עופר  סו”ב  של  מבוטחת 
הדעת  חוות  פי  על  העור.  בסרטן  חלתה 
להיות  אמורה  הסרטן  מחלת  רופאיה  של 
קשה.  מחלה  גילוי  של  ביטוח  בפוליסת  מכוסה 
אלא שהחברה דחתה את התביעה בטענה שהמחלה 
על  עונה  ואינה  בפוליסה  מכוסה  לא  הספציפית 
מינימום   – הגידול  עומק  בינהם  הפוליסה,  תנאי 

1.5 מ”מ.
לדברי צינורי, “בחוות הדעת הרפואית מדווחת 
בסרטן  מדובר  לפיה  היסטו־פתולוגית  תשובה 
 0.1 של  ועובי  ס”מ   0.4 בעומק  קרצינומה  מסוג 
יותר  זה  מ”מ   4   - הביטוח  לחברת  אמרתי  ס”מ. 
מינימום  שקובעת  בפוליסה  הנדרש  מהמינימום 

של 1.5 מ”מ.
“לרגע לא חשבתי לוותר. הודעתי לחברה שאנו 
נפנה לבית המשפט. חברת הביטוח הייתה מוכנה 
להתפשר ולשלם 59 אלף שקל. הפוליסה עומדת 
חברת  בפני  ציינתי  שקל.  אלף   78 של  סך  על 
הביטוח כי אין סיבה שהכיסוי אותו הציעה לשלם 
ללקוחה יפחת מהכיסוי המופיע בפוליסה. בנוסף, 
התביעה  מיום  חשכ"ל  ריבית  לשלם  החברה  על 
שקל.   אלף  כ79  הכל  ובסך  התשלום,  יום  ועד 
בסופו של דבר החברה נכנעה והסכימה לשלם את 

מלוא הפיצוי.
בן השורות,  יידע לקרוא  "חשוב שסוכן הביטוח 

השאלות  את  ולשאול  הקטנות  האותיות  את 
הנכונות, ולא יקבל דחייה או פשרה מבלי שבדק 
עד הסוף. ולמבוטח אני אומר – גם אם הצדק איתך, 
כמו שלא תלך לבית משפט בלי עו"ד, אל תילחם 
זה  ביטוח. בשביל  גוף אדיר כמו חברת  לבד מול 

יש סוכן ביטוח”.

מערימות קשיים 
ליאת המבוטחת מוסיפה: “זה הסיפור הידוע של 
חברת ביטוח שלא רוצה לשלם למבוטח ששילם כל 
חייו את הפרמיה ומצפה לכיסוי בזמן צרה. חברות 
מכוסה  בדיוק  לא  זה   – קשיים  מערימות  הביטוח 
בפוליסה, העומק הוא כזה ולא כזה. עופר הוא סוכן 
כשנישאנו  כבר  שנים;  המון  כבר  שלנו  הביטוח 
ערכנו אצלו את כל סוגי הביטוחים. אנחנו יודעים 
שיש מי שהולך איתנו, גם בעבר הוא הוציא לנו 
פיצוי בביטוח הדירה, למשל. ידענו שיש לנו סוכן 
שאינו מרפה, שאפשר לסמוך עליו שהוא לא יעשה 

חיים קלים לחברת הביטוח. 
“החברה ניסתה להתחמק, בהתחלה הם לא הכירו 
בכלל במחלה, וחובת ההוכחה הוטלה עלי. זה לקח 
קצת זמן, ולכן צריך אורך רוח; נשמעתי לעופר, 
הציעו,  ההצעה שהם  על  להתפשר  לא  לי  שייעץ 

וסמכתי עליו. סוכן זה סוכן לחיים”.

הפלינג. מצטרפת לצוות הבכיר | צילום: רשות שוק ההון

צינורי. “חשוב לדעת לקרוא את השורות הקטנות” | 
צילום: באדיבות הלשכה

 

חדשות  הביטוח

 "חשוב שסוכן הביטוח יידע 
לקרוא בן השורות, את האותיות 
הקטנות ולשאול את השאלות 

הנכונות, ולא יקבל דחייה או פשרה 
מבלי שבדק עד הסוף"
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אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

בהתאם לתנאי השירות

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״

 עמלות לסוכנים שיעבדו עם מיטב דש 
בקרן הפנסיה הנבחרת

 כך סוכם בפגישה שנערכה בין הנהגת הלשכה לבית ההשקעות • רונן טוב: "מכירים בחשיבות 
ההכוונה והייעוץ הפנסיוני של סוכן"

רונית מורגנשטרן

בקרן ס דש  מיטב  עם  שיעבדו  וכנים 
הפנסיה הנבחרת שלה )ברירת מחדל( יזכו 
לתגמול ראוי ושקוף בעמלת היקף ועמלת 

נפרעים.
בין  לאחרונה  שהתקיימה  בפגישה  סוכם  כך 
מארבעת  אחד  דש,  מיטב  ההשקעות  בית  הנהלת 
בתי ההשקעות שזכו במכרז האוצר בפנסיית ברירת 
לשכת  הנהגת  לבין  הנבחרות"(   )"הקרנות  המחדל 

סוכני ביטוח.
ניהול  לדמי  יזכו  הקרנות  עמיתי  כי  סוכם  עוד 
מופחתים כולל הנחה לפנסיונרים, דסק סוכנים זמין, 
חדשניים  דיגיטליים  כלים  לרבות  ומקצועי  נגיש 

לסוכן ולמעסיק.
לדברי רונן טוב, משנה למנכ”ל מיטב דש: “בחרנו 
לשנות את אסטרטגיית ההפצה שלנו שנשענה עד 
המעסיקים,  של  ישירה  הצטרפות  על  בעיקר  היום 

לעבודה עם ודרך הסוכנים הפנסיוניים.

לא בכדי ובניגוד לשאר הקרנות שזכו במכרז, גובה 
דמי  בין  החלוקה  כלומר  הניהול שלנו,  דמי  ומבנה 
ניהול מפרמיה ודמי ניהול מצבירה הותאמו לעבודה 
הגבוהה  בחשיבות  הכרה  מתוך  ההפצה  ערוצי  עם 
למעסיק  הנדרשים  הפנסיוני  והייעוץ  ההכוונה  של 

וללקוח”. 
יש לציין, כי מיטב דש הינה קרן הפנסיה הגדולה 
מתוך קרנות הפנסיה הנבחרות ומנהלת תיק לקוחות 
של מעל תשעה מיליארד שקל ולמעלה מ־300 אלף 

לקוחות.
מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק, מוסיף: 
הפנסיות  את  למכור  לסוכנים  ממליצים  "אנחנו 
המסורתיות או ביטוח מנהלים, אך במקרה שהמבוטח 
מבקש את אחת הקרנות הנבחרות אנחנו מברכים על 
העובדה שסוכן הביטוח יכול להתפרנס מהן בעמלה 
את  לתגמל  נוספות  מקרנות  מצפים  אנו  ראויה. 

הסוכנים וללכת בדרך של מיטב דש".

 

חדשות  הביטוח

הנהגת הלשכה במפגש עם הנהלת בית ההשקעות 
מיטב דש | צילום: באדיבות הלשכה

"בחרנו לשנות את אסטרטגיית 
ההפצה שלנו שנשענה עד היום 
בעיקר על הצטרפות ישירה של 
המעסיקים, לעבודה עם ודרך 

הסוכנים הפנסיוניים"
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ברת הביטוח איילון משיקה מטריית הגנה ח
השם  תחת  דירות  לביטוחי  מודולארית 
"Living". על פי החברה, מדובר בתפיסה 

המסורתי  הדירות  ביטוח  בתחום  חדשה 
המאפשרת, בין השאר, התאמה אישית 

של  וטעמו  לצורכיו  חבילות  של 
הלקוח.

הפוליסות  כי  נמסר,  מהחברה 
מאופיינות  איילון  של  החדשות 
כיסויים  אטרקטיביות,  בפרמיות 

והשתתפויות  ונרחבים  מיוחדים 
עצמיות נמוכות במיוחד.

ומנהלת  בכירה  סמנכ"לית  יריב,  יעל 
אגף ביטוח כללי־פרט באיילון אומרת כי 

"Living מאפשר לסוכן הביטוח להציע לכל לקוח 
חבילות   3 על  הנשענת  מודולארית  הגנה  מטריית 
ביטוח דירה, שבהן הסוכן יכול להתאים לכל לקוח 

מגוון כיסויים נוספים ללא הגבלה". 
יריב מדגישה כי מעבר למחיר התחרותי, שודרגה 
הצעת  מסכי  השיקה  כשהחברה  הסוכן  חווית  גם 

מחיר דיגיטליים, קלים ונוחים לשימוש.
כי:  ציין  יוגב  אריק  איילון,  מנכ"ל 
החדשות  הדירות  ביטוחי  "חבילות 
בבחינת  רק  הינן   ,Living שלנו, 

החי בשרשרת  ראשונה  ־סנונית 
שוקדים  שאנו  והפיתוחים  דושים 
לעצמנו  פיתוחם. שמנו  על  כרגע 
למטרה להעצים ולהשביח את תחום 
ביטוח הפרט", אמר יוגב והוסיף "אנו 
בפיתוח  עצומים  משאבים  משקיעים 
מוצרים חדשים בד בבד עם פיתוח כלים 
והלקוחות  הסוכנים  עבור  חדשניים  דיגיטליים 
שלנו. הפשטות, המודולאריות, המחיר האטרקטיבי 

הנגישות למוצר הם האדנים עליהם מב ־והגברת 

ססת איילון את התעצמותה הגוברת בשוק הביטוח 
לגיוס  הסוכנים  ביותר עבור  יעיל  הכללי, אמצעי 

לקוחות חדשים ושימור קיימים".

הכיסוי ח את  מגדילה  הפניקס  הביטוח  ברת 
 - דירות  בביטוחי  ג'  צד  כלפי  לאחריות 
בשני  תוצע  המשמעותית  ההגדלה  בחינם. 
בחידושים:  והן  חדשות  בפוליסות  הן  מסלולים, 
לתכולה,  כיסוי  הכוללת  שלי",  "הבית  בפוליסת 
מיליון   2 לכדי  בחינם  האחריות  גבולות  יוכפלו 
יוכפלו  משכנתא"  אגב  "מבנה  ובפוליסת  שקלים, 

גבולות האחריות בחינם לכדי מיליון שקלים. 
תחום  למנהל  ומשנה  בכיר  סמנכ"ל  מילר,  שלמה 

ביטוח כללי בהפניקס אמר כי "כפי שהיינו 
ל־2  הגדלה  בחינם  להציע  הראשונים 
)ב"הפניקס  הרכב  בתחום  שקלים  מיליון 

זהיר" וב"אקסטרא טראק"(, כך אנו מציעים 
בתחום  גם  בחינם  משמעותית  הגדלה  עתה 

הציבורית  המודעות  מעליית  נובע  הדבר  הדירות. 
ולאור  מחד,  נזיקין  לתביעות  הקשור  בכל  הגוברת 
שמחים  אנו  מאידך.  המשפט  בבתי  הפסיקה  מגמת 

להציע מוצרים משופרים לציבור לקוחותינו".

 

חדשות  הביטוח

איילון משיקה תוכנית ביטוחי דירות בהתאמה אישית
החברה השיקה 3 חבילות ביטוחיות אליהן ניתן לצרף מגוון כיסויים נוספים

רונית מורגנשטרן

עד 2 מיליון שקלים: הפניקס מרחיבה את סכום 
הכיסוי בביטוח צד ג' לדירה

חברת הביטוח מציעה את הגדלת הכיסוי בשני מסלולים • סמנכ"ל בכיר בחברה, שלמה מילר: "אנו 
שמחים להציע מוצרים משופרים לציבור לקוחותינו"

רונית מורגנשטרן

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל
ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית... 

זמין עכשיו בחנות האפליקציה

3 חבילות חדשות:

Living Basic 1 - כיסוי מקיף 
לביטוח מבנה או תכולה בלבד

Living Classic 2 - ביטוח מבנה 
ותכולה עם כיסוי כל הסיכונים 

לתכשיטים וכיסויים נוספים

Living premium 3 - ביטוח מבנה 
ותכולה ופוליסת כל הסיכונים

יוגב | צילום: אייל גזיאל

         הגדלת הכיסוי 
      לפי פוליסה:

1 פוליסת "הבית שלי" - 2 מיליון 
שקלים

2 פוליסת "מבנה אגב משכנתא" - 
מיליון שקלים 
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החברות ס מכניסת  חוששים  רבים  וכנים 
 WeSure או  ליברה  כמו  הדיגיטליות 
חברות  של  ישירה  שיווקית  ומפעילות 
גדולות.  ביטוח  סוכנויות  של  אפילו  או  הביטוח, 
שלומי גילה, חבר הוועדה לביטוח  עם זאת, סו"ב 
אלמנטרי, מסייג: "אבל שום אפליקציה או מוקדן 
סוכן שמגובה  וניסיון של  ידע  להחליף  יוכלו  לא 

במערכות טכנולוגיות".
לביטוח  הוועדה  של  דרכה  בתחילת  כבר  "לכן, 
אלמנטרי, לפני כמעט שנה, היא שמה לה למטרה 
להעמיד לידי הסוכן הבודד את הכלים להתמודד עם 
האתגרים הללו", אומר גילה ומוסיף "וזה גם הנושא 
של הכנס הקרוב – 'מקצוענות בעולם הדיגיטלי'. כל 

הנוכחים בכנס הקרוב יחושו בהבדל.
"בדרך כלל בכנסים בסדר גודל כזה, מוקדש לכל 
בכנס  אולם  טעימה.  לתת  כדי  רק  קצוב,  זמן  נושא 
ומפורטת  מקצועית  הדרכה  לראשונה  תהיה  הקרוב 
"ביטוח המפעל הלכה למעשה" בהדרכתו  בנושא - 
של יועץ הביטוח אריה הרמן, מנכ"ל ביטוח חקלאי 

כלים  יקבל  הזאת  בהדרכה  שינכח  מי  לשעבר. 
כיסוי  לו  ולתת  יצרני  למפעל  לגשת  איך  מעשיים 
תרחיש  לכל  התייחסות  תוך  ת',  ועד  מא'  ביטוחי 

שעשוי לקרות", אומר גילה.
יתחילו  דצמבר,  חודש  בתחילת  מיד  בנוסף, 

וביטוח  לפיננסים  המכללה  עם  בשיתוף  עיון  ימי 
שיתקיימו בכל הארץ ובימים הללו יקבלו הסוכנים 
יומיות  יום  בעיות  עם  להתמודדות  מעשיים  כלים 
איך  איך להתמודד עם תביעות שנדחו,  הסוכן.  של 
לבטח פרויקטים של התחדשות עירונית )תמ"א 38(, 
והקניית כלים מעשיים לניהול הסיכונים של הלקוח.
אביב  בתל  הדרכה  ימי  יתקיימו  דצמבר  בתחילת 
ובחיפה. בהמשך הם יגיעו גם לירושלים ובאר שבע. 
בשו יהיו  הטכנולוגי  במישור  גם  כי  מציין  ־גילה 

רות בכנס הקרוב: "אני ממליץ לכל הסוכנים להגיע 
היום  את  סגל שתפתח  הלפרין  ליהי  של  להרצאתה 
השלישי של הכנס )יום ד'(. בהרצאה יוצגו פתרונות 
טכנולוגיים שגם יאפשרו לסוכן הבודד להתמודד עם 

ולסוכ הביטוח  לחברות  שיש  הטכנולוגית  ־היכולת 
התיק,  עלות תפעול  את  יוזילו  וגם  הגדולות  נויות 

שהרי כולנו מרגישים את השחיקה בעמלות.
"סוכן מנוסה ובקיא שמגובה ביכולות טכנולוגיות 
לא   – ומבין  ידע  שרוכש  ומי  החלפה,  בר  אינו 

מפחד", מסכם גילה.

"סוכן מנוסה ובקיא שמגובה ביכולות 
טכנולוגיות - אינו בר החלפה"

סו"ב שלומי גילה, חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי, מסביר מדוע הוא 
חושב שניסיון וכלים מעשיים הם המפתח להצלחת הסוכן

רונית מורגנשטרן

 

זרקור  אישי

 גילה. "מי שמבין – לא מפחד" | צילום: אילנית גילה
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חשיבות ל קיימת  ביטוחי,  חוזה  חתימת  פני 
לבירור צורכי המבוטח, דבר שגם עוגן בחוזר 
“צירוף לביטוח” שהוציאה רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון. חוזר הצירוף מתייחס לכך גם במקרים 
בהם מתבקשת הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות. 
המקרה שבו נעסוק היום התרחש לפני כניסת החוזר 

לתוקף.
נהגת נתבעה בגין תאונה בה הייתה מעורבת והיא 
הגישה  הנהגת  שלישי.  צד  נזקי  בתשלום  חויבה 
על  הביטוח  סוכן  כנגד  מקצועית  רשלנות  תביעת 
כך שהביטוח לא היה מתאים לה, הואיל והכיסוי היה 
בשנות  הנהגת  הייתה  ובפועל   50 גיל  מעל  לנהגים 

ה־20 לחייה.
במהלך ההליך המשפטי התברר כי הפוליסה נכרתה 
על ידי אביה של התובעת, והוא זה אשר היה המבוטח 
המבוטח  בה  קיימת  פוליסה  על  היה  מדובר  בפועל. 
ביקש לבצע החלפה של מספר הרכב המבוטח למספר 

הרכב בו נהגה התובעת. בפועל, לא צויין דבר על כך 
ונדרשת התאמת  נהגת צעירה  הינה  שהנהגת ברכב 

כיסוי ותוספת פרמיה.
במשפט התברר כי סוכן הביטוח כלל לא היה מעורב 
בהפקת הפוליסה, אלא כל הליך ההפקה בוצע על ידי 
לא  כלל  היא  כי  התברר  המשפט  )בבית  שלישי  צד 
אחזה ברשיון סוכן(. לאחר שהפיקה את ההצעה שלחה 
את פרטי ההצעה לסוכן הביטוח על מנת שזה יחתום 

עליה.
הנהגת טענה כי הרכב אינו מתאים עבורה, הדבר 
הביטוח  סוכן  כי  והוסיפה  לבקשתה  בניגוד  נעשה 
הפר את חובת הגילוי וההסבר. הסוכן טען להגנתו 
של  אביה  עם  השיחה  בזמן  מעורב  היה  לא  שכלל 
התובעת, או בזמן עריכת הפוליסה, כדי להבין את 
בתגובה  הפוליסה.  תנאי  את  לו  ולהסביר  צרכיו 
מאפשר  שהסוכן  העובדה  עצם  כי  הנהגת  השיבה 
לצד שלישי לעשות שימוש ברשיון הסוכן שלו ללא 

פיקוח וללא נוכחות פיזית הינה רשלנות.
התניה  היתה  השנים  בכל  כי  וטען  הוסיף  הסוכן 
מוסכמת לפיה הרשאים לנהוג הינם נהגים מעל גיל 
זו היתה אף בפוליסות החובה  והגבלה  50 בפוליסה, 
אלא  לתובעת  אין  הסוכן,  לטענת  למבוטח.  שהוצאו 

להלין על עצמה שלא בחנה את הפוליסות ברשותה.
כי  קבע  הראיות  את  ששמע  לאחר  המשפט  בית 
נטל ההוכחה לא הורם על ידי התובעת, ומשכך הוא 
דחה את התביעה וסיכם כי כל שנעשה היה בקשה 
להחלפת מספר רכב בפוליסה ולא נאמר דבר מעבר 

לכך על ידי המבוטח.
רגולטורית  כיום  המחויב  שהתיעוד,  ספק  אין 
בהתאם לחוזר "צירוף לביטוח", יכול לצמצם תביעות 

שכאלה.

 הכותב הינו היועץ המשפטי 
של לשכת סוכני ביטוח

החזקה א וההנהגה  הלשכה  נשיא  כי  ספק  ין 
סוכני  עם  מלא  ובשיתוף  ידיים  משלבים 
הביטוח, עושים את המהפך הנדרש והכל־

כך חשוב: “תדמית סוכן הביטוח”.
מתוך הבנת הזירה והשינויים בענף הביטוח וביניהם 
ההתנהגות בעולם הדיגיטלי, אנו מבינים את חשיבות 
עבודת יחסי הציבור ומיום ליום נהיה לנו בהיר יותר 

כי דעת הקהל הכרחית להמשך פעילותנו.
סוכני  לשכת  של  ה־32  הארצי  אלמנטר  כנס 
ביטוח מלווה בסלוגן “מקצוענות בעולם דיגיטלי” 
מתוך רצון להתמקצעות, לשילוב הסוכן, להעברת 
המסר, לעשיה ולשיתוף פעולה מלא בעולם החדש. 
הבנה מלאה שביטוח עושים עם  יחד עם  כל אלה 

סוכן ביטוח מקצועי. 

לשכת סוכני ביטוח פועלת מתוך הבנה שהמציאות 
מול  הלשכה  עובדת  כן  על  הקהל.  מדעת  מורכבת 
ההבנה  ואת  הצורך  את  לחזק  שיכול  אמצעי  כל 
עובדים  אנו  ללקוח.  הנאמן  ביטוח  סוכן  שבחשיבות 
מול כל אמצעי התקשורת ומתעקשים, ברב המקרים, 
באופן  להסביר  להעיר,  להגיב,  הזכות  לנו  שתינתן 
מוותרים  ולא  שביכולתנו  כל  עושים  אנו  מקצועי. 

שהדיווחים יהיו מדויקים.
במקרים בהם מסרבים לקבל אותנו, כשנעשה עוול 
או אם פורסמו חצאי אמיתות, סוכני הביטוח מגיבים 
בכוח תגובה משותף, בשיתוף פעולה ובערבות הדדית. 
בנוסף, אנו עובדים מול ארגונים חברתיים ומעל כל 
במה אפשרית. בעקבות הפעילות המדהימה הזאת אנו 
אוהדים  ליהנות בעת האחרונה מאייטמים  מתחילים 

ספק  אין  הביטוח.  סוכני  על  הכלכלית  בעיתונות 
היא לא דבר  הזאת  והמבורכת  שהעשייה המשותפת 
ושינוי  כאן בעיצוב דעת הקהל  מובן מאליו, מדובר 
השיח הציבורי כאשר המטרה היא להביא את הציבור 

לתובנות נכונות.
לכנס אלמנטר זומנו מעל ל־13 שרים וחברי כנסת 
ומתייצבים  שגרירים  מהווים  אשר  הענף  ובכירי 
את  מבינים  הביטוח,  לסוכני  מתוודעים  הם  לצדנו. 
חשיבות הסוכן ופונים לקבל עצות וחשיבה בנושאים 

מהותיים. 
אין ספק שאנחנו משפיעים על המציאות.

הכותבת היא יו"ר מערך יחסי ציבור וקשרי חוץ, 
סגנית יו"ר ועדת כנסים ואירועים.

תביעת רשלנות מקצועית כנגד סו”ב: “הביטוח 
לא היה מתאים לצורכי המבוטח”

נהגת בשנות העשרים לחייה החזיקה פוליסה המתאימה לנהגים מעל גיל חמישים • חוזר 
“צירוף לביטוח" מנסה למנוע הישנות מקרים דומים 

עו”ד עדי בן אברהם

סו”ב רחל כבודי: “אנו מתחילים ליהנות 
מאייטמים אוהדים בעיתונות הכלכלית”

יו"ר מערך יחסי הציבור של הלשכה מספרת מדוע דעת הקהל הכרחית להמשך פעילות 
הסוכנים, על כוח התגובה המשותף ועל השיח הציבורי המשתנה

סו"ב רחל כבודי

 

משולחנו  של היועמ"ש

יח"צ   ותקשורת 
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"על הלשכה לשקול הקמת מסלקה פנסיונית משלה"
סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע 
סו"ב ויקטוריה קובלסקי, סוכנת ב"בכירים סוכנות לביטוח", מנהלת ובונה תיקי לקוחות

גיל: 36 
מצב משפחתי: גרושה+1 

השכלה: בעלת תואר שני במנהל עסקים
רישיון: פנסיוני

וותק במקצוע: שנה

למה בחרת לעסוק בתחום? מה את אוהבת במקצוע?
"בעבר שימשתי כרפרנטית במגדל חברה לביטוח, 

עבדתי בבנק הבינלאומי במחלקת קופות הגמל 
ובבנק לאומי במחלקת אשראי. המעבר לביטוח 

היה רק המשך העיסוק בתחום הפיננסי, שהתחלתי 
בבנק. כבנקאית הבנתי את החשיבות של התאמת 
מוצר פיננסי ללקוח, ואת השלכות הבחירה הזאת 

לחייו. רישיון סוכן סייע לי להתמקצע בייעוץ 
פיננסי ולהכיר אותו מזווית אחרת. בנוסף, אני 

אוהבת לעבוד עם אנשים, להכיר אותם ולהבין את 
צרכיהם. אני ממש נהנית כשאני מצליחה להבין 
את הלקוח ולבנות לו תיק שמספק את הצרכים 

שלו. אני חושבת שהיום יעוץ פיננסי ופנסיוני בפרט 
חשובים מאוד לכל אחד, וגאה בכך שאני עוזרת 

לאנשים בתחום הלא פשוט הזה. אני גאה 
שהלקוחות שלי בוטחים בי ופונים 

להתייעצות בסיטואציות שונות".
נתקלת במכשולים בדרכך המקצועית?
“הקושי הגדול ביותר זה הדאגה לצרכי 

הלקוח. דבר נוסף זה דרכי התגמול 
החדשות מצד היצרנים, שמקשות מאוד 

על סוכן חדש בהקמת תיק לקוחות, אשר 
יהיה ניתן להתפרנס ממנו בצורה טובה".

במה הלשכה יכולה לסייע לך?
"היה רצוי שהלשכה תסייע בשלושה נושאים 

עיקריים: 
בטיפול בנושא העמלות מול חברות הביטוח, לאור . 1

החוק להפרדת העמלה מדמי הניהול. 
בהסדרת טפסים אחידים - אין צורך שיהיה מסמך . 2

קבלת בעלות או טופס הצטרפות לכל חברת ביטוח, 
צריך לסדר שיהיה טופס אחיד, ובראשו ימולא גם 

שם החברה.
בהכשרת הסוכנים לעולם הפיננסי המשתנה בו . 3

אנו פועלים".

תני דוגמא לתרומתך, הצלחתך האישית 
במקצועך

"כל פעם שאני נפגשת עם לקוח, אני 
מתגאה ביכולת שלי לייעץ ולהתאים 
לו ולמשפחתו תיק פנסיוני המתאים 
לצרכיהם, יעוץ כזה נדרש לכל אדם".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר 

שנים?
"ארצה לעסוק בייעוץ פנסיוני פיננסי למשפחה 

ולא בעבודה סיזיפית מול חברות הביטוח".
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים?
"שיהיו מקצוענים ושלא יתביישו לשאול שאלות. רבי 

עקיבא אמר "ואהבת לרעך כמוך", כלומר לדאוג קודם 
ללקוח, אבל גם לעצמך". 

יש לך בקשה/הצעה ללשכה או לוועדותיה?
"התלות של הסוכנים במסלקה הפנסיונית 

)שפועלת ללא תחרות( גדולה מדי. הייתי רוצה 
שהלשכה תשקול הקמת מסלקה פנסיונית של 

לשכת סוכני ביטוח, שתעבוד מול היצרנים ותחסוך 
לסוכנים בעלויות ובזמן".

קובלסקי … צילום: 
גבריאל מורטוב

כל מה שאתם צריכים לדעת על חובת זהירות מושגית
 תביעת רשלנות של נפגעת בתאונה כנגד סוכנות ביטוח נדחתה, בין היתר משום שאין לסוכנות 

הביטוח חובת זהירות כלפי הנפגעת ‰ עו"ד ג'ון גבע עושה סדר בדברים
 

עו"ד ג'ון גבע

השלום ב משפט  בית  דן   12.10.2018 יום 
בתל אביב־יפו בתביעתה של ש. שלמה רכב 

בע"מ כנגד סוכנות ביטוח. 
במוקד התביעה אזרח של הרפובליקה העממית של 
אחר  סיני  מאזרח  שאל  אותו  ברכב,  נהג  אשר  סין, 
לביטוח  חברה  הפניקס  ידי  על  מבוטח  היה  שרכבו 
בע"מ. תוך כדי נהיגתו, הנהג, שהיה בגילופין, פגע 
ברכב בבעלות התובעת. כנגד הנהג הוגש כתב אישום 
והוא הורשע על בסיס הודאתו בגין נהיגה בהשפעת 
התובעת  תקף.  נהיגה  רישיון  ללא  ונהיגה  אלכוהול 
נדחתה  זו  תביעה  אך  הפניקס  נגד  תביעה  הגישה 
משום שלנהג לא היה רישיון נהיגה ישראלי בתוקף 
התובעת  הפניקס.  מצד  ביטוחי  כיסוי  אין  כי  ונמצא 

הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, שנדחה. 
על רקע זה, הגישה התובעת תביעה כנגד סוכנות 
הרכב  עבור  הביטוח  פוליסת  את  שערכה  הביטוח, 
הייתה  התובעת  של  המרכזית  טענתה  המבוטח. 
בחברת  ביטוח  שהנפיקה  בכך  התרשלה  שהסוכנות 
השפה  דובר  הוא  שהמבוטח  שידעה  שעה  ביטוח, 
ומבלי שהיא מסבירה למבוטח שלצורך  המנדרינית, 
על  הביטוח  פוליסת  במסגרת  ביטוחי  כיסוי  מתן 

תקף.  ישראלי  נהיגה  ברישיון  להחזיק  המבוטח 
הנתבעת טענה שלא הייתה בהתנהגותה ובהתנהלותה 

כל רשלנות או הפרה של חובה אחרת. 
בית המשפט דחה את התביעה מן הנימוקים הבאים: 
של  מעסיקו  את  הזמינה  לא  התובעת  ראשית, 
ואת הביטוח עבור  המבוטח, אשר רכש את הרכב 
המבוטח לעדות. כמו כן, לא הוזמנו המבוטח והנהג 
לעדות. על פי בית המשפט, אין די בהסתמכות על 
לא  כי  ציין שם  הנהג, אשר  חקירה במשטרה של 
זאת,  לעומת  המבוטח,  זה.  לעניין  דבר  לו  הוסבר 
הייתה גרסתו  ואין לדעת מה  נחקר במשטרה  לא 

בנוגע לכך.
באיזה  ברור  לא  שכלל  פסק  המשפט  בית  שנית, 
כלפי  המבוטח  בנעלי  להיכנס  התובעת  יכולה  אופן 
הנתבעת, ככל שהייתה מוכיחה כי הנתבעת התרשלה 
כלפי המבוטח עצמו. בנוסף, כל החובות אליהן הפנתה 
הביטוח,  חוזה  לחוק   2-6 סעיפים  ביניהן  הנתבעת, 
ומסמכים  פרטים  ובמסירת  גילוי  בחובות  המחייבים 
בעת עשיית פוליסת ביטוח, חלות במסגרת מערכת 
היחסים שבין המבוטח ובין החברה המבטחת ובחלקן 
לא  הסוכנות.  ובין  המבוטח  שבין  היחסים  במערכת 

ברור באיזה אופן ניתן להחיל חובות אלה כלפי צד 
שלישי בלתי מסוים, שהיא התובעת.

נקבע שאין לנתבעת חובת זהירות מושגית כלפי 
התובעת. בית המשפט קבע, שחובת זהירות מושגית 
חלה במערכת יחסים המקיימת זיקות מסוימות של 
ובין  התובעת  בין  קיימות  לא  כאלה  זיקות  קרבה. 
לה  נגרם  כי  התובעת,  של  טיעוניה  חרף  הנתבעת. 
נזק  כל  לא   – ביטוח  של  מהיעדרו  כתוצאה  נזק 

שנגרם הוא בר פיצוי. 
ביטוח אחריות צד שלישי,  כי  הוסיף  בית המשפט 
סוג הביטוח הרלוונטי, הוא ביטוח של המבוטח, הנהג 
שהוא  נזקים  מפני  המבוטח  ברכב  המשתמש  או 
עשוי לגרום לצד שלישי. במקרה זה, הצד השלישי 
נועד  לא  הביטוח  ואולם,  התובעת.  הייתה  אכן 
להיטיב עם התובעת, אלא עם המבוטח. משכך הם 
פני הדברים, הרי שאין חובת זהירות מושגית של 
סוכנות הביטוח, הנתבעת, כלפי התובעת. התביעה 

נדחתה ללא צו להוצאות.

הכותב הינו היועץ המשפטי לחברי הלשכה 
במחוזות מרכז, השרון וירושלים

רגע   משפטי 
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ירה היא נכס יקר מאוד וסביר להניח שהיא ד
הסביר.  לאדם  שיש  ביותר  היקר  הרכוש 
שיפוצים  לבצע  נוהגים  רבים  בית  משקי 
בביתם מדי פעם. לעיתים זהו שיפוץ קטן, לפעמים 
זהו שיפוץ גדול ויסודי הכרוך בהוספת חדר, ביצוע 
ריצוף,  החלפת  קירות,  שבירת  תקרה,  עבודות 

ביצוע עבודות שרברבות, יציקת בטון ועוד.
חלק מבעלי הדירות שעושים את השיפוץ 

המכסה  רגיל,  דירה  בביטוח  מבוטחים 
ורעידת  טבע  נזקי  ומים,  אש  מפני 
וביטוח  שלישי  צד  ביטוח  אדמה, 
מגוון  לכאורה,  פריצה.  מפני 
הוא  האם  אך  ויפה.  רחב  ביטוחי 
כאשר  ביטוחי,  כיסוי  לתת  אמור 
על  בבית  שיפוץ  עבודות  נעשות 

מקצוע  בעלי  ידי  על  או  קבלן,  ידי 
אחרים?

מעובדיו,  אחד  או  עצמו,  הקבלן  הרי 
השכנים  גם  העבודה.  כדי  תוך  להיפגע  עלולים 
צד  גם  וכך  וברכושם  בגופם  להיפגע  עלולים 
שלישי ועוד. האם מעלית בבניין שניזוקה, כתוצאה 

מעבודות השיפוץ מכוסה ביטוחית?
אל תגידו: "לי זה לא יקרה". אם לקבלן שמבצע 
את עבודות השיפוץ בביתכם, אין ביטוח נכון ותקף, 
מאוד  כסף  בסכומי  להיתבע  עלולים  והוא  אתם 

גדולים בקרות אירוע ביטוחי.
בשיפוצים  שעסק  קבלן  פועל  נהרג   ,2015 בקיץ 
על גג בית. בני משפחתו של הפועל הגישו תביעה 
על רשלנות כנגד בעל הדירה )מזמין העבודה(, כנגד 
האדריכלית וכנגד הקבלן. בפסק הדין חייב השופט 

את שלושתם לשלם סכום של 810 אלף שקל.

הקבלן מבוטח?

בפנקס  רשום  שהוא  לוודא  חשוב  קבלן  בבחירת 
ביצוע  את  מאפשר  דירוגו  האם  ובדקו  הקבלנים 
מכיוון  מורשה,  עוסק  שהוא  לבדוק  יש  העבודה. 
שהחשבונית היא אסמכתא שתיתן לכם בטחון ותיעוד 

אם תהיה תביעה חלילה.
יש לוודא שקיימת לקבלן פוליסת  כן,  כמו 
בה  שרשומים  ונכונה,  תקפה  ביטוח 
עלות  הבית,  כתובת  השיפוץ,  פרטי 
וסיום  התחלה  תאריך  השיפוץ, 
העבודות וכן ולדרוש ממנו "אישור 
ע"י  החתום  מסמך  ביטוח",  עריכת 
מלא  פירוט  יש  ובו  הביטוח  חברת 
כיסויים  וקיימים  נכונים  שהפרטים 
למשל,  כמו  מתאימים.  ביטוחיים 
שעליו  הרכוש  קבלנים,  ביטוח  פוליסת 
נזקי  מעבידים,  חבות  שלישי,  צד  עובדים, 

טבע ורעידת אדמה.
נשאלתי לא אחת, אם יש ביטוח לקבלן, למה אני 
יש  היא שכאשר  לביטוח? התשובה  גם  לדאוג  צריך 
אירוע ביטוחי כולם הופכים לנתבעים. בכל מקרה של 
תביעה תצטרכו להגיש כתב הגנה. במידה ויש לכם 
ואתם  במקומכם  זאת  תעשה  הביטוח  חברת  ביטוח, 

תהיו בשקט נפשי.
למי שיש ביטוח דירה ומתחיל לשפץ, עליו להודיע 
גודלו  מיידית לחברת הביטוח על התחלת השיפוץ, 

אופיו ומועד סיום מתוכנן.
החל מחודש אוגוסט 2015, בזכות התקנות החדשות 
של הפיקוח על הביטוח, כוללת פוליסת ביטוח הדירה 
סעיף פיצוי לצד שלישי, בזמן שיפוצים קטנים, עד 

לשבועיים. לגבי שיפוצים גדולים, כדאי להרחיב את 
הפוליסה "לפוליסת צל". זו כוללת צד שלישי, כיסוי 
מפני נזק תאונתי, חבות מעבידים וכמובן להגדיל את 
בסוג  שמתמחות  חברות  כיום  יש  האחריות.  גבולות 

ביטוחים זה. הוא אינו יקר ושווה לכל כיס.
במקרה ולא עשיתם ביטוח כזה, ונעשו נזקים לרכוש 
נפגע,  הקבלן  מעובדי  שאחד  או  גוף,  נזקי  השכנים, 

אתם עלולים להיתבע בסכומים גדולים.
לסיכום, הייתי מציע לכל מי שמשפץ בית, משרד, 
לא  כך  שאחר  כדי  טוב,  טוב  עיניים  שיפתח  עסק, 
יצטער. אם הקבלן שבחרתם עונה על כל דרישותיכם, 
הוא אמור לשאת במלוא האחריות לכל נזק שייגרם 
כתוצאה מרשלנותו. לשם בטחון, כדאי לכם להתייעץ 
עם סוכן ביטוח מקצועי הבקיא בתחום ביטוח הקבלנים 

כדי שייתן לכם חוות דעת מקצועית.

 הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון 
של לשכת סוכני ביטוח

משפצים? בדקו אם ביטוח הדירה מגן 
עליכם מפני תביעות

 במהלך שיפוץ דירה עלולים להיפגע הקבלן, אחד מעובדיו ואפילו השכנים. כך תוודאו שגם 
לקבלן וגם לכם קיימת פוליסת ביטוח מתאימה

סו"ב מיכה אדוני

כה
ש

הל
ת 

בו
די

א
 ב

ם: 
לו

צי

אדוני

 

חשוב  שתדעו

מה צריך להיות רשום 
בפוליסת הביטוח של 

הקבלן?

פרטי השיפוץ

כתובת הנכס המשופץ

עלות השיפוץ

תאריך תחילה וסיום העבודות

"אישור עריכת ביטוח"

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?
אנחנו עושים זאת כבר 10 שנים!

 בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח! 
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח )2010( בע"מ
ליצירת קשר - אריק ורדי: 050-5274660  |  זאב פרלשטיין:  054-2545465
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לצפות ל העונג  לי  היה  אחרונה 
את  המספר  ״המרוץ״,  בסרט 
אוואנס,  ג׳סי  של  חייו  סיפור 
את  שייצג  האפרו־אמריקאי  האתלט 
הברית  ארצות  של  האתלטיקה  נבחרת 
שנערכה   ,1936 ברלין  באולימפיאדת 

תחת שלטון הנאצים.
של  הרבים  הלבטים  את  מתאר  הסרט 
כמעט  לו  שגרמו  המחשבות  אוואנס, 
ב־3  הזכייה  עם  הטוב  הסוף  ואת  לוותר, 
זהב אולימפיות, שתחבו לרצפה  מדליות 
את תיאוריית עליונות הגזע הארית, אל 
מול הפרצופים של היטלר ושר התעמולה 
שלו, גבלס. לצורר הנאצי היה עד כדי כך 
קשה לקבל את העלבון, עד שעזב בכעס 
את  כיבד  ולא  האולימפי,  האצטדיון  את 

המנצח הגדול בלחיצת יד. 
להגיע  לאוואנס  שסייעו  הדברים 
יכולת  אלו  שלו,  העולם  לתהילת 
למצוינות  התמידית  השאיפה  ההתמדה, 
שאמרו  הדברים  את  לסנן  והיכולת 
הברית,  בארצות  הלבנים  היריבים 
הצופים  אלפי  עשרות  שעשו  והרעשים 
באצטדיון  העת  באותו  שהיו  הנאצים 
מהותי  לשינוי  הביא  אוואנס  האולימפי. 
ואילץ  ״לבן״,  שאינו  לגזע  בהתייחסות 

רבים לקבל את האחר.
החל  אוואנס  של  הסיפור  כל  הסרט,  פי  על 
בפגישה עם מאמנו, לארי סניידר, בקולג׳ באוהיו.

בסצנה מעיין סניידר בקורות החיים של הסטודנט 
אותו  ושואל  יום,  קשת  ממשפחה  שהגיע  הצעיר, 
לרוץ,  יודע  שאתה  יודע  "אני  המחץ:  שאלת  את 
אני יודע שאתה יודע לקפוץ, אבל האם אתה יודע 
לנצח?״. וכשג׳סי הצעיר עונה לו: ״אני יודע לקבוע 
מדהים:  משפט  בעוד  סניידר  לו  משיב  שיאים״, 
מחר  אותם,  קובע  היום אתה  זה שטויות.  ״שיאים 
וכולם  ילד מוכשר אחר, מנפץ אותם,  מגיע איזה 
נצחית״.  היא  במדליות  זכיה  רק  אותך.  שוכחים 

כמה פשוט, ככה חכם.

ג'סי אוואנס או לוץ לונג?
יודעים לנצח? האם  אז האם אתם, חבריי לענף, 
ג׳סי אוואנס, להתעלם מרעשי  יכולים, כמו  אתם 

רקע, רגולציה, מוקדים, תקשורת עוינת ולקוחות 
דבקים  ולהיות  זול״,  זול  ל״זול  שהורגלו  זועמים 
במטרה? האם אתם יכולים להיות נחושים מספיק 
מוכנים  שאתם  עד  שלכם,  העסק  את  לקיים  כדי 
למקומות  כולנו  את  שסוחף  הזרם  נגד  גם  ללכת 

הגרועים ביותר? 
זהב?  במדליות  לזכות  מסוגלים  אתם  האם 
בגביעים הגדולים באמת של ההערכה מהלקוחות 
השיאים  את  לשבור  רק  בהכרח  ולא  שלכם? 
להפסיק  אינה  )הכוונה  היצרנים?  לנו  שמציבים 
לפעול,  אלא,  הביטוח,  לחברות  הצעות  להעביר 

במקביל, להכנסות שלכם, ולא רק לפרמיות(. 
האם אתם מסוגלים לזכות בהכרה האולטימטיבית 
שאתם ראויים לה? הכרה שמביאה לקוחות להוציא 
שאתם  מה  על  לכם  ולשלם  האשראי  כרטיס  את 
שאתם  לתגמול  להתייחס  מבלי  עבורם,  עושים 

ג׳סי  אתם  האם  מהיצרנים?  מקבלים 
אוואנס, הניחנים בנחישות ובהתמדה? או 
היריב המיתולוגי  לונג,  לוץ  שאולי אתם 
שלו בקפיצה למרחק, שהיה גרמני ״ארי״ 
נשכח  אבל,  אנושיות,  הרבה  הפגין  אשר 

כיוון שזכה רק במקום השני. 
המלא  האצטדיון  התחרה,  בה  האווירה   
להצדיע  צריך  היה  שהוא  זה  בנאצים, 
ההמנון  השמעת  בטקס  יד  במועל 
זמן  באותו  שלצדו  העובדה  האמריקאי, 
עמדו האויבים הקשים ביותר של ארצות 
הברית במלחמת העולם השנייה, גרמניה 
בו  ויפן. כל אלו רק מעצימים את הרגע 
כך   – מעליהם  אחת  מדרגה  ניצב  הוא 
הצדיע  העור,  כהה  האמריקאי  אוואנס, 
הוא  העור  צבע  לא  האדם.  לעליונות 
אלא  המוצא,  לא  הכישרון.  אלא  הקובע, 

היכולת.
יומיומית,  בתחרות  נמצאים  אנחנו 
בעולם  מנוח,  ממנה  שאין  באולימפיאדה 
שרוצה להיפטר מה״מתווך״. בין כל אלה 
אנחנו חייבים לשנות תחילה את התפיסה 
שלנו בעיני עצמנו, ורק אז, יהיה קל מול 

המבוטחים. 
עשו את הצעד הראשון כבר היום בבוקר, 
לא מחר. שפרו והשתפרו כל הזמן, תדרשו 
ומהלקוח  הנוסף,  המאמץ  את  מעצמכם 
את ההכרה וההערכה הפומבית, ולא פחות חשוב, 
הכספית - לא רק באמצעות העברת כספי פרמיה 
לחברות עבור המוצר הפנסיוני, אלא, גם תמורת 

המקצועיות שלכם, היכולת, הידע והמומחיות.
בדלת  אם  מושלמת  אינה  פוליסה  שום  כי  זכרו 
ושאר  הנחות  הבטחות,  רק  יש  שלה  הכניסה 

פינוקים.
כי ביטוח, כל ביטוח, נמדד בדלת השנייה שלו, 
הדלת בה אנחנו יודעים לחבר את ההבטחה שניתנה 
מהחיבור  וליצור  לו,  שקרה  האירוע  עם  למבוטח 
בתוצאות,  לעמוד  זכרו  ללקוח.  מזומן  כסף  הזה 
ולא  מספרים  להביא  זכרו  תירוצים.  להמציא  לא 
אנחנו  מדרגה,  לעלות  יכולים  אנחנו  סיפורים. 
חייבים לעלות מדרגה, אנחנו נעלה מדרגה, וננצח.

הכותב הינו מנטור לסוכנים

 

בואו  לנצח

האם אתם יודעים לנצח? על הקשר שבין 
ג'סי אוואנס וסוכני הביטוח בישראל

סיפור חייו של האתלט האפרו-אמריקאי, שזכה ב־3 מדליות זהב באולימפיאדת ברלין 1936, צריך לשמש 
לנו כהשראה במקום העבודה, ולגרום לכך שנהיה סוכנים טובים יותר  

סו"ב דורון הורנפלד 

 האם אתם, חבריי לענף, יודעים לנצח? 
האם אתם יכולים, כמו ג׳סי אוואנס, להתעלם 
מרעשי רקע, רגולציה, תקשורת עוינת ולקוחות 

זועמים, ולהיות דבקים במטרה?

הורנפלד | צילום: גיא קרן
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א מעט נכתב בשנים האחרונות על הצורך ל
עריכת  בעת  הביטוח  סוכן  של  בשירותיו 
הסדר פנסיוני ולאחר מכן במהלך חייו של 
המבוטח או חס וחלילה בעת מותו. שלל עיתונאים, 
תחום  על  האמונים  גורמים  ואף  למיניהם  פרשנים 
ככל  סבורים  המבוטחים(  טובת  זה  )ובכלל  הביטוח 

הנראה כי עבר זמנו של מקצוע זה.
דוחפות  האחרונות  בשנים  הרגולציה  החלטות 
אותנו הסוכנים אל מחוץ למעגל העשייה והשמירה 
מהחיים  סיפור  להלן  לקוחותינו.  של  טובתם  על 

לשיפוטכם:

המבוטח
הופעה  לאחר  שנה  כחצי  לפני  נפטר   48 בן  יובל 
חוזרת של מחלת הסרטן בגופו. הוא השאיר אחריו 
אלמנה בת 47 וילד בן 12. יובל היה פקיד במשרדנו 
דומה  לכן עבד בתפקיד  וקודם  חיים  ביטוח  בתחום 

בסוכנות ביטוח אחרת.

ביטוחים והסדרים פנסיוניים
שקל  אלף   750 סך  על  חיים  ביטוח  היה  למנוח 
שנערך לו בשנת 2015 בחברת כלל ביטוח. בנוסף, 
הייתה לו קרן פנסיה כשכיר בחברת כלל פנסיה וגמל 
אצל  עבודתו  בעת   2016 מאי  בחודש  נפתחה  אשר 
לאלמנה  שאירים  קצבת  הותיר  הוא  הקודם.  הסוכן 
שעמדה על סך של 1,500 שקל בחודש ואילו קצבת 
סכום  בחודש.  שקל   1,000 הייתה  ליתום  השאירים 

החיסכון הנצבר עד ליום מותו היה כ־30 אלף שקל.

הליך התביעה
נפגשתי עם האלמנה מספר חודשים לאחר פטירת 
שלה  עצמאית  ביוזמה  שניסתה  לאחר  זאת  בעלה, 
למלא את טפסי התביעה וגילתה כי אינה מוצאת את 
ידיה ורגליה, כדי למלא עבורה את הטפסים הנדרשים 

כולל התצהירים למיניהם.
הגילוי  מועד  על  היטב  אותה  תחקרתי  זה  במעמד 
הראשוני של מחלת הסרטן אצל בעלה. גיליתי כי על 
פי זיכרונה המדויק )אוגוסט 2016( מועד הגילוי היה 
חודשים  ושלושה  החיים  ביטוח  עריכת  לאחר  כשנה 
בשל  כי  לה  הסברתי  הפנסיה.  קרן  פתיחת  לאחר 
סמיכות הזמנים בין מועד ההצטרפות לקרן הפנסיה 
גילוי המחלה – קרן הפנסיה תבדוק את  לבין מועד 
התיק  הזמנת  כולל  ומעמיק,  יסודי  באופן  חבותה 
הרפואי מקופת החולים – כך שניתן יהיה להתרשם 
כי היא עושה כל אשר בידה כדי להתחמק מהתשלום.
ידי מחלקת התביעות  תשלום תגמולי הביטוח על 

יחסית  בוצע  והתשלום  חלק,  עברה  ביטוח  כלל  של 
השאירים  קצבת  שתשלום  שראיתי  לאחר  מהר. 
במשרדנו  החיים  ביטוח  פקידת  הונחתה  מתעכב, 
להתקשר בתדירות של אחת ליומיים כדי לברר היכן 

הדברים עומדים.
מספר ימים לאחר ראש השנה 2018, הצלחנו לקבל 
מקרן הפנסיה העתק מכתב שנשלח לאלמנה, בו נכתב 
שקל   130 על  העומד  הנמוך  הקצבה  סכום  עקב  כי 
 – בתקנות  הנדרש  למינימום  מתחת  שהוא  לחודש, 
היא זכאית לפדות את כל הסכום במשיכה חד פעמית.

שערותי סמרו והכעס שבי הרקיע שחקים, מחלקת 
תביעות של כלל פנסיה פחדה לומר לאלמנה וליתום 
שתביעתם לקצבאות שאירים נדחית וסיפרו סיפורי 
מעשיות על קצבה נמוכה. החלטתי כי בשלב ראשון 
ההחלטה.  קבלת  דרך  של  הפרוצדורלי  בפן  אתמקד 
כלפי  בטיפול מלמטה  להתחיל  בחרתי  לכך  בהתאם 
מעלה – ממוקד השירות ועד למעלה לאן שאצטרך 

להגיע.
כמובן שפקידת המוקד ומסלק התביעות ניסו למרוח 
אותי ולספר לי סיפורי סרק על תקופת אכשרה ופיגור 
בתשלומי פרמיות – אמרתי להם שאני בשלב ראשון 
עליהם  התביעה,  את  לדחות  החליטו  אם  כי  מבקש 
וזאת  זאת בצורה מפורשת,  ולנמק  בגלוי  זאת  לומר 
על פי התקנון של קרן הפנסיה והנחיות הרגולציה.  

לאחר פרק זמן ובעקבות דין ודברים התקשר מנהל 
נוספת על התיק  ואמר כי עברו פעם  צוות תביעות 
וככל הנראה הם יאשרו את התביעה, אך הם נדרשים 

לעוד קצת זמן להשלמת בדיקות.
מנהל  עם  ושוחחתי  שבתי  החגים  תקופת  לאחר 
הצוות שעדכן כי התביעה מאושרת במלואה – ואכן 
נוספות מצדי, התקבל  ופניות  נוסף  זמן  בחלוף פרק 
את  ומאשר  האלמנה  אל  המופנה  מתוקן  מכתב 

תשלומי התביעה.

סיכום
אני משער שהמתואר לעיל מוכר היטב לכל סוכן 
וביטוח פנסיוני – גם המספרים שלעיל  ביטוח חיים 
מדברים בפני עצמם. העובדה שאנחנו נאלצים לנטוש 
לחברות  קל  כטרף  אותם  ולהשאיר  המבוטחים  את 
ועורכי דין שפרנסתם בעת  הביטוח, קרנות הפנסיה 
שעיניו  מי  לכל  בוודאי  ידועה  אחרים  של  מצוקתם 
בראשו - גורמת לי לצער ועצב גדולים. מה ששולט 
מטובת  חזק  הוא  העכשווי.  הפופוליזם  הוא  היום 
להבין  ישכילו  החזקים  ואילו  והנזקקים,  החלשים 

ולדאוג לעצמם כפי שהיה מאז ומעולם.

 

נקודה  למחשבה

 האם יש צורך בסוכן ביטוח לטיפול 
בביטוח פנסיוני?

 סו"ב משה ברק מסביר מדוע כדאי להיעזר בשרותיו של סוכן ביטוח כשזה נוגע 
לביטוחי החיים והפנסיה שלכם

סו"ב משה ברק, עו"ד

משה ברק | צילום: באדיבות המצולם

ההיבט הכלכלי 
בחנתי את חישובי עלות/תועלת ליובל ז"ל 

ולשאיריו, כאשר מחד מוצגים הסכומים 
אשר טיפולנו כסוכני ביטוח השיאו לאלמנה 

וליתום, אל מול דמי הניהול שעשוי היה 
העמית לשלם בכל תקופת התשלום, ומנגד 
איזה סכומים היה עליהם לשלם לגורם אחר 

וללא טיפולו של סוכן ביטוח. 

 קצבת שאירים לאלמנה שתשולם לגיל 82 
1,500 X 12 X 35 שנים 
630,000 שקל

 קצבת שאירים ליתום שתשולם לגיל 21 
1,000 X 12 X 9 שנים 

108,000 שקל
סה"כ - 738,000 שקל

 קרן הפנסיה רצתה לשלם 
30 אלף שקל בלבד.

לו היו משתמשים בשירותיו של עו"ד צנוע, 
הוא היה משלשל לכיסו 10,000 שקל דמי 
טיפול ראשונים בתוספת 10% מכל סכום 

 שיתקבל - 73,800 שקל 
ובסך הכל 83,800 שקל 

מאידך, לו הייתה נגבית מהמנוח 2% עמלת 
גביה )על פי הפורמט הישן שלא קיים 

יותר כיום – וגם הוא היה גבולי מבחינת 
הכדאיות לסוכן( עד לגיל פרישה, מגיל 46 

ועד לגיל 67 – 21 שנים

 28 =2% X 18.5% X לפי שכר 7,500 שקל
 21 X 12 X שקל לחודש 
= 7,056 שקל 
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דרושים

לחברה מובילה בתחום הביטוח, מחפשים 
 אתכם למשרות מובילות בתחום.

 מיקום המשרה: הוד השרון
 שעות עבודה נוחות וגמישות

 תנאים ושכר מצוינים למתאימים!
hr@myexperts.co.il :קו"ח רלוונטיים למייל
מחפשים מתמחה לענף חיים בסוכנות ביטוח 

בירושלים. איש קשר: נטלי 0528196304
לחברה מובילה בתחום הביטוח בהוד השרון, 

מחפשים אתכם למשרות מובילות בתחום. 
שעות עבודה נוחות וגמישות, תנאים ושכר 

 מצוינים למתאימים! ק''וח רלוונטים: 
 hr@myexperts.co.il

דרוש פקיד/ת תביעות, ניסיון חובה, כולל ידע 
באלמנטרי / עסקי, סביבה תומכת ומסייעת. 

רון שירותי ביטוח בחיפה, הר הכרמל. פעילות 
 מגוונת ואפשרות למשרה חלקית. קו"ח למייל:

ins.com־tsipi@ron 
לסוכנות ביטוח מובילה בכפר סבא דרוש/ה 

רפרנט/ית עם ניסיון של שנתיים לפחות בתחום 
הביטוח אלמנטרי ו/או חיים יש לשלוח קורות 

חיים למייל:suzy@br־ins.co.il לפרטים – 
073־7062800

ליעדים סוכנות לביטוח בפתח דרוש סוכני חיים 
צעירים מתמחים בריסקים , לעבודה על תיק 

משותף . תנאים מצויינים למתאימים קורות 
 חיים למייל:

bit.co.il־jobs@yeadim
לסוכנות ביטוח ותיקה, באוירה משפחתית, 

ברמת־גן, דרושה פקידה עם נסיון בתחום 
 האלמנטרי, קו”ח לשלוח למייל:

meraveba@gmail.com 
ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת 

לשעתיים )כל יום( . עבודה מהבית . דרישות: 
ידע מעמיק בביטוח אלמנטרי, עבודה עם וורד. 

שמעון 0505492619
רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם 

להרוויח אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד 
במקצוע? אנחנו מחפשים מתאם/ת פגישות 

לחברה פיננסית בפתח תקווה. ידע בפיננסים 
ובביטוח יתרון. שעות עבודה מאוד גמישות, 

אפשרות עבודה )חלקית( גם מהבית. שכר בסיס 
+ בונוסים לפרטים: 054-9192174

שכירות משנה

להשכרה חדר עם כניסה נפרדת במשרד של 
סוכן ביטוח.  התשלום כולל: ארנונה, חשמל, דמי 

ניהול, אינטרנט, ניקיון. המיקום מרכזי ביותר 
בירושלים.  איש קשר: נטלי 0528196304
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח 144 

מטר, 5 חדרים, חדר ישיבות פנוי. גמישות 
במחיר ־יש אופציה לשוכר משנה. דודו – 

0544649668\0525348721
להשכרה־ חדר עם כניסה נפרדת במשרד של 

סוכן ביטוח. התשלום כולל: ארנונה, חשמל, דמי 
ניהול, אינטרנט, ניקיון. המיקום מרכזי ביותר 

בירושלים.  איש קשר: נטלי, 0528196304
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים 

מפוארים ומרוהטים. מחיר פיקס כולל שכ"ד, 
ארנונה חשמל, מים, ניקיון ותקשורת על בסיס 

חודשי/שנתי. אטרקטיבי לסוכנים)אפשרות 
לתפעול חיים ואלמנטארי( שי־ 052־8033305

להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי, 
במקום נגיש, חדרים )מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/

ים מרוהט/ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים 
הנדרשים לסוכן ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר 

ישיבות ועוד(במחיר החל מ־645 ש"ח+מע"מ 
לחודש, )כולל חשמל, ארנונה, מים, ניקיון(. 

אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין עצמו. 
לפרטים: זיו 0522998888

בנתניה, להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח. 
מקום מרווח ומוכן עם כל התשתיות. מחיר 
dani@gsr.co.il מדהים, לפרטים נוספים
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור 

במיגדל "אפרידר סנטר" קומה 13 משרד חדש  
ברמת גימור גבוהה 40 מ"ר נטו. המיקום נהנה 

מתחבורה ציבורית ונגישות נוחה לצירי תנועה 
מרכזיים לפנות לציפי 0544־297685. מייל: 

ziperen@walla.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

הכשרת מתמחה פנסיוני על ידי סוכן ביטוח בעל 
וותק רב, תנאים טובים למתאים. לפרטים – יורם 

0544351804 -
סוכן ביטוח חיים ,אלמנטר מעונין לקנות 

תיקי ביטוח , המימד הבין אישי הוא הקובע . 
Bgol601@gmail.com אבי.

סו”ב עם רישיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ 
 כמנהל מקצועי/עסקי. לפרטים ־

talmenashetamir@gmail.com
מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או 

חיים.תיק מאזור הצפון. רצוי קטן. לפנות 

ins.co.il־omri@mishor :בבקשה למייל 

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

 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

חברות ביטוח אירופיות: 
לשלם אוטומטית תביעות 

קטנות של מבוטחים 
ולהתרכז בתביעות הגדולות

מעקב צמוד: הצ'יפ שיעדכן 
במיקום המכולה בים

כירים בחברות הביטוח האירופיות המובילות סבורים שהעידן ב
הטכנולוגי מחייב את חברות הביטוח לבחון מחדש את הטיפול 
את  לנצל  ההכרח  את  הדגישו  הם  מבוטחים.  של  בתביעות 
הטכנולוגיות כדי לזרז את הטיפול בתביעות, כאשר יש לשלם במהירות 

וללא בירוקרטיה את תביעות הפיצויים הקטנות של המבוטחים.
שהתקיים   INTELLIGENT INSURTECH של  עיון  יום  במהלך 
סגור  לדיון  הביטוח  מחברות  בכירים  זומנו  בלונדון,  שעבר  בשבוע 
כי  ציינו  המשתתפים  ג'נרלי.  הביטוח  מחברת  בכיר  בהנחיית 
של  בתביעות  המהיר  הטיפול  את  לשכלל  מאפשרות  הטכנולוגיות 
מבוטחים במקום הסחבת הקיימת. המטרה היא לשלם במהירות למגישי 
תביעות  בבדיקת  להתרכז  זאת  ובמקום  קטנים,  בסכומים  תביעות 
של  התקורה  הוצאות  את  יקצץ  כזה  מהלך  יישום  גדולים.  בסכומים 

חברות הביטוח ב־30-40%.
מענה  לתת  שיוכלו  טכנולוגיות  על  הצביעו  הביטוח  חברות  בכירי 
חשש  הביעו  הם  אולם  המבוטחים.  של  התביעות  לתשלום  מהיר 
שהמהלך הזה יעודד גל מעשי רמאות. ימצאו פרצה דרכה ינסו להזרים 

תביעות שאין להן הצדקה. לכן, יש לטפל בסגירת הפרצה הזו.

העיון א ביום  שהוצגו  המעניינים  החידושים  חד 
בשבוע  שהתקיים   INTELLIGENT INSURTECH
הטיפול  אחר  שיעקוב   LOT צ'יפ  היה  בלונדון,  שעבר 

.AXA XL במכולות בתובלה ימית. הוא פותח על ידי חברת
־הצ'יפ יצלם את כל שלבי הטיפול במכולה, החל מהאריזה והע
־ברתה לספינה, במהלך ההפלגה ועד הגעתה ליעד. כך תוכל חב
־רת הביטוח לקבל מידע רב על הנזקים העשויים להיגרם למכו

והטיפול בנזקים שנגרמו לסחורה  הזמן  לה, מה שיחסוך לה את 
במכולה.

רכ ביטוח  חברות  שתי  כבר  כי  מסרה  המפתחת  בחברה  ־נציגה 
כלי  זהו  הזו.  הטכנולוגיה  את  שו 

־שיאפשר התמודדות עם הסי
כונים של משלוח מכולות 

להפלגות ארוכות.

מעקב אחרי 
מסלול המכולה 

בים | צילום: 
shutterstock

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת דיין 
על פטירתו של חבר הלשכה

 עזרא דיין ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

mailto:ofershay17@gmail.com
mailto:talmenashetamir@gmail.comלפרטים

