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ביטוח ופיננסים

"עשה ואל תעשה"
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ 

המשפטי של הלשכה וסו"ב איגור 
מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד 

בלשכה, הכינו סרטון הדרכה מיוחד 
לקראת כנס הבריאות  < עמ' 8

חינוך פיננסי
ירון בן עמי, מייסד "אקדמיקידס" 

מסביר איך פועל המיזם ומדוע 
כל כך חשוב לפעול לחינוך 

פיננסי כבר מגיל צעיר
< עמ' 12

הקלה בדרך
הדו"ח הסופי של ועדת קמיניץ 

מבטל את המלצות וינוגרד 
ומותיר את ריבית ההיוון על 3% 

במקום להורידה ל־2%
< עמ' 5

נשיא הלשכה מאמין כי הממונה יבטל את הפוליסה האחידה 
ויוציא תוכנית פוליסה נרחבת כולל כתבי שירות < עמ' 2

רוזנפלד: "מאמין כי ביחד עם 
הרשות נחזיר את כתבי השירות 
לפוליסה מורחבת ונכונה יותר"
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ביטוח 
ופיננסים

"
הבנו  ההון  שוק  רשות  עם  שקיימנו  בשיחות 
שבכוונתו  ברקת,  משה  ד"ר  מהממונה 
לבטל בעתיד למעשה את הפוליסה האחידה, 
כולל  המקיפה  הפרטית  הפוליסה  את  להחזיר 
בבשורה  מדובר  לתוקף.  השירות  כתבי  החזרת 
מאוד גדולה ונשמח להיות שותפים בתהליך כדי 
לספק לציבור בישראל פוליסה מקיפה יותר, מכסה 

יותר ומקצועית יותר".
כך גילה נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד בראיון 
"ביטוח  במגזין  במלואו  ויפורסם  עמו  שהתקיים 
ופיננסים" של כנס הבריאות 2019. הכנס יתקיים ב־2 

ביולי במרכז האירועים Lago בראשון לציון.
הייתה  בריאות  בביטוחי  האחידה  הפוליסה 
סלינגר,  דורית  הקודמת  הממונה  של  רפורמה 
בשוק  תותר   2016 מפברואר  שהחל  שהורתה 
לכל  לקבוצתי(  )גם  אחידה  פוליסה  רק  הביטוח 

חברות הביטוח. 
עוד קבעה סלינגר שביטוחי הבריאות האחידים 
מדי  ויתחדשו  שנתיים,  עד  של  לתקופה  יהיו 
החידוש  ובמועד   - יוני  בחודש  שנייה  שנה  כל 
תורשנה  הביטוח  חברות  הפוליסה,  תנאי  ושינוי 
הסכמתו  קבלת  ללא  הפוליסה  את  ולייקר  לחדש 
פעם  שקורה  הייקור  אם  המבוטח,  של  המפורשת 
בשנתיים יהיה בהיקף של עד 10 שקלים לחודש 
הביטוח  מדמי   20% עד  או  לשנה(,  שקל   120(

האחרונים, ביחס לדמי הביטוח החודשיים ששילם 
המבוטח ערב חידוש הפוליסה.

מצד  וגם  הביטוח  בענף  הייתה  ביקורת  הרבה 
הפוליסה  ברפורמת  בציבור  הפגיעה  על  הלשכה 
האחידה, שאף לוותה בביטול כתבי שירות חשובים 
הבריאות  פוליסת  לצד  שנמכרו  הבריאות  בתחום 
כמו ביקורופא, שירותי מניעה כמו דיאטה, גמילה 
מעישון וכד', טיפולים – פסיכולוגיים, פריון ועוד, 
שיקום  אלטרנטיבית,  רפואה  בדיקות,   – רפואיים 

ועוד. 

החברות דוחות מבוטחים 
למרות  כי  בראיון,  הלשכה  נשיא  מספר  עוד 
עם  לאנשים  זכויות  לשוויון  שהתקבל  החוק 
עדיין  הביטוח  חברות   ,)18 מס'  )תיקון  מוגבלות 
בשנה  "פעלנו  רוזנפלד:  ממנו.  להתעלם  נוטות 
החוק  את  הפועל  אל  מהכוח  להוציא  האחרונה 
הקיים לקבל מבוטחים שחולים במחלות מקצרות 
להתעלם  נוטות  הביטוח  חברות  שלצערי  חיים, 
ממנו ודוחות מבוטחים משיקולים עסקיים. פניתי 
בנושא הזה ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני 
וגם לממונה על שוק ההון וביקשתי מהם להתערב 
בנושא הזה. שניהם הבטיחו שיעסקו בנושא הזה, 
זה מול  יודע שהרשות כבר פועלת בעניין  ואני 

חברות הביטוח כדי לאכוף עליהן את החוק".

מנכ"ל כלל ישתתף בכנס 
נוה, מנכ"ל כלל ביטוח,  יורם  כי  נודע  השבוע 
ינאם מול הסוכנים בכנס הבריאות וזאת לראשונה 
שר  סגן   – בכנס  משתתפים  עוד  הלשכה.  בכנסי 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
בדיני  מומחה  פיראן,  אמנון  עו"ד  גפני,  משה 
ביטוח, עמירם נאמן, מנכ"ל "עמותת השחר של 
ומנהלת  סמנכ"ל  פישר,  תושיה  שרונה  מירב", 
יועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד  במגדל,  בריאות  ביטוח 

משפטי לחברי מחוזות ת"א ירושלים והשרון. 
נסיעות  ביטוחי  בנושא  שיח  רב   - בכנס  עוד 
לחו"ל תחת הכותרת "בין פשטות למורכבות בין 
סוכני הביטוח לסוכני הנסיעות". את הפאנל ינחה 
סו"ב יואל זיו, חבר המועצה הארצית ובעלים של 
חברת "עולם הבריאות", וישתתפו בו ירון בראון, 
מנהל מכירות וחיתום פספורטכארד; אלי הרוש, 
נסיעות לחו"ל בחברה;  וביטוחי  מנהל קול מגדל 
דודי עוז, מנהל ביטוחי הנסיעות לחו"ל בהפניקס 
ומירב אדלסון גולן, מנהלת ענף ביטוחים עסקיים 

בכלל ביטוח ופיננסים.
בן  עדי  עו"ד  ינחו  אותה  בסדנה  יסתיים  הכנס 
הבריאות  ועדת  ויו"ר  הלשכה  יועמ"ש  אברהם, 
והסיעוד סו"ב איגור מורי, שתעסוק ב"כללי עשה 
ואל תעשה בצירוף לביטוח בפוליסת בריאות". את 

הכנס תנחה נטלי רותם.

האם תבוטל הפוליסה האחידה 
בביטוחי הבריאות?

נשיא הלשכה בראיון מיוחד במגזין ״ביטוח ופיננסים״ שיפורסם לרגל כנס הבריאות: ״לכולם ברור כי 
הפוליסה האחידה לא היטיבה עם הציבור ואני מאמין שמה שקילקלו בקדנציה הקודמת בשוק ההון יתקנו 

בקדנציה הנוכחית״ ⋅ וגם: מנכ"ל כלל, יורם נוה, ישתתף בכנס וינאם מול הסוכנים < רונית מורגנשטרן

מימין: סגן שר הבריאות ליצמן, רוזנפלד, נוה וח"כ גפני | צילומים: הדס פרוש, הלשכה, סיון פרג' ואתר הכנסת
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כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות בשב"ן, 

לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי חזר!

Extra ביטוח אפגרייד

מקצוענות חדשנות מחויבות
כי הראל בריאות זה - 
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חדשות הביטוח

רן ד של  מינויו  את  אישר  מגדל  ירקטוריון 
דורון  של  במקומו  החברה,  למנכ"ל  עוז 
כיום  מכהן  עוז  היוצא.  המנכ”ל  ספיר, 
לישראל(  אשראי  )כרטיסי  כ.א.ל  ויזה  ראש  כיושב 
ודיסקונט קפיטל. בעברו כיהן בתפקידים רבים בהם 
סמנכ"ל  כגון:  גדולות,  פיננסיות  מערכות  הוביל 
בכיר וראש חטיבת שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט, 
משנה למנכ"ל ומנהל תפעול בבנק הפועלים, משנה 
למנכ"ל ומנהל תפעול בבזק, בנייס ובחברות הייטק 
נוספות הנסחרות בנאסד"ק. בחברות אלה הוביל עוז 
מהלכי turn around, רכישות ומיזוגים, השקעות, 
בניית תשתית ארגונית והובלת אסטרטגיית צמיחה 

והשארת ערך לבעלי המניות.
עוז, בן ה־53, הוא בוגר תואר ראשון בחשבונאות 
)עם התמחות  ותואר שני במנהל עסקים  וכלכלה 
במימון( וכלכלה )עם התמחות בתורת המשחקים( 
בירושלים.  העברית  מהאוניברסיטה  בהצטיינות 

כמו כן, הינו בעל תעודת רואה חשבון.
ניר גלעד, יו"ר הדירקטוריון, אמר: "בתום הליך 
ארוך וקפדני אישר היום דירקטוריון החברה את 
שאנחנו  מי  המנכ"ל,  לתפקיד  עוז  רן  של  מינויו 
בפנינו  הניצבים  האתגרים  את  שימלא  מאמינים 

מאחלים  אנו  ביותר.  והמקצועית  הטובה  בצורה 
לו הצלחה רבה ומודים לדורון ספיר על עשייתו 

למען החברה והצלחתה".
בחברה:  השליטה  בעל  אליהו,  שלמה 
"דירקטוריון החברה בחר היום את רן עוז להוביל 
מגדל  בהן  הקרובות,  בשנים  החברה  את  ולנהל 

צריכה לבסס את ההובלה בענף הביטוח, בכל ענפי 
הפעילות. אני בטוח שכישוריו וניסיונו הרב יביאו 

להשלמת המטרות והיעדים הרבים". 
יש לציין, כי דורון ספיר הגיע גם הוא למגדל 

במאי  החברה.  כמנכ”ל  כיהן  שם  כ.א.ל,  מחברת 
שלמה  בחברה  השליטה  בעלי  הודיעו  האחרון 

אליהו וספיר על סיום דרכם המשותפת. 
ודירקטוריון  מגדל  קבוצת  דירקטוריון  כן,  כמו 
מגדל ביטוח אישרו את מינויו של יוסי בן ברוך 
לתפקיד מ"מ מנכ"ל מגדל ביטוח. בן ברוך מכהן 
הטיבה  ומנהל  הקבוצה  של  הכספים  כמנהל 

הפיננסית במגדל ביטוח. 
שני המינויים כפופים להיעדר התנגדות הממונה 

על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

רן עוז | צילום: פזית עוז

מנכ"ל חדש למגדל: רן עוז, יו"ר ויזה כ.א.ל 
דירקטוריון מגדל אישר את מינויו במקומו של דורון ספיר, המנכ”ל היוצא ‰ שלמה אליהו, בעל השליטה 

בחברה: "בטוח שכישוריו וניסיונו הרב יביאו להשלמת המטרות והיעדים" < רונית מורגנשטרן 

ניר גלעד, יו"ר הדירקטוריון, אנחנו 
מאמינים שימלא את האתגרים 
הניצבים בפנינו בצורה הטובה 

והמקצועית ביותר. ומודים לדורון ספיר 
על עשייתו למען החברה והצלחתה"
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ד"ר ה ההון,  שוק  על  ממונה 
משה ברקת, הודיע כי אושר 
להארכת  שיביא  המהלך 
לתקופה  חיים  בביטוח  ההנחה  תקופת 
של שש שנים. בנוסף, נקבע כי ההנחה 
בשיעור  לפחות  תהיה  זו  בתקופה 
שאושרו  הספר  מתעריפי   15% של 

בפברואר על ידי הרשות. 
מהרשות נמסר כי המהלך הוא צעד 
ראשון ביישום מדיניותה לעודד מתן 
חברות  ידי  על  ארוך  לטווח  הנחות 
הביטוח. ההנחות הניתנות נכון להיום 
)בין שנה לשלוש  טווח  בשוק קצרות 

שנים( בעוד הביטוח הוא לטווח ארוך. מצב זה מביא 
לכך שהמבוטח מקבל החלטה לרכוש מוצר שילווה 
אותו לתקופה ארוכה על בסיס הטבה לתקופה קצרה 
את  לבחון  המבוטח  של  ביכולת  פוגע  הדבר  מאוד. 

כדאיות המוצר במועד הרכישה.
הובילה  פברואר  בחודש  כי  נמסר  הרשות  בהודעת 
רשות שוק ההון רפורמה שהוזילה את מחירי ביטוחי 
המשכנתאות וביטוחי החיים. במסגרת הרפורמה אישר 
להוזלה  חדשים שהובילו  חיים  ביטוח  ברקת תעריפי 
של עלויות הביטוח בשיעור של כ־30%. המהלך היום 
הוא בנוסף להוזלה שנעשתה בפברואר האחרון - ויחד 
יביאו לחיסכון של מיליוני שקלים לציבור בהוצאות 

על ביטוח חיים.

החזר עמלת מכירה
ביטולי  תופעת  עם  להתמודד  כדי  כי  נמסר,  עוד 
עמלת  שבקבלת  מהתמריצים  הנובעת  הפוליסות 
הרשות  קבעה  היקף"(,  )"עמלת  פעמית  חד  מכירה 

 - פוליסה  ביטולי  על  חדש  עמלות  החזר  מנגנון 
ביטול פוליסה בשנים הראשונות יוביל להחזר עמלת 
שיעור  כאשר  החברה  ידי  על  ששולמה  המכירה 
הביטולים אצל אותו סוכן הוא גבוה. המנגנון החדש 
הפוליסות  ביטולי  תופעת  לצמצום  תמריץ  יוצר 
הראשונות  השנים  שלוש  במהלך   15% של  לשיעור 
תמריצים  לייצר  צפוי  זה  מנגנון  כן,  כמו  לביטוח. 

למתן שירות מתמשך למבוטח.
שמובילה  ממתווה  חלק  הינו  שאושר  "המהלך 
הרשות בכל הנוגע למעמדו ותפקידו של סוכן הביטוח 
שאינו  אובייקטיבי  לסוכן־יועץ  והפיכתו  הפנסיוני 
מוטה על ידי תמריץ מהיצרנים. זאת על ידי יצירת 
מודל תגמול חדש המנתק את הזיקה בין סוכן הביטוח 

וחברות הביטוח. 
המתווה  את  זה  בעניין  לאמץ  החליט  "הממונה 
ביטוח בישראל  סוכני  ידי לשכת  ואושר על  שנדון 
"חזון  במסגרת  רוזנפלד   ליאור  סו"ב  בראשות 
זוכה  זה  מתווה  הפנסיוני".  הסוכן  בדבר  הלשכה 

ידי  על  ואושר  ואקטיבית  רחבה  לתמיכה 
שלה  המנהל  והוועד  ביטוח  סוכני  לשכת 
זהו  כי  סבורה  הרשות  שעבר.  בשבוע 
המודל המתאים במטרה להבטיח שחוסכים 
הפנסיוני  הסוכן  מאת  יקבלו  ומבוטחים 
מקצועיים  איכותיים,  ושירות  המלצה 
בהודעת  נכתב  זרים",  אינטרסים  ונטולי 

הרשות.

המתווה החדש
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, פירט 
את המתווה החדש באיגרת לסוכנים לפני 
מספר שבועות: "בפוליסות בהן תינתן הנחה 
למבוטח של 15% למשך 6 שנים לפחות, יקבעו שיעורי 
ביטולים )החזרי עמלות. ר.מ.( כדלקמן: סוכן אשר אחוז 
לכל  אחוזים  סך 15%  את  עובר  אינו  הביטולים שלו 
ביטולים  למתכונת  יכנס  שנים,  שלוש  פני  על  שנה, 
שנה א' )100% החזר עמלה שנה א בלבד(; סוכן אשר 
יעבור את סך הביטולים הנ"ל )מעל 15% לכל שנה על 
פני שלוש שנים( יעבור למתכונת ביטולים של שלוש 
שנים בלבד על פי מתווה מועדף באופן הבא: שנה א' 

– 100%, שנה ב' – 60% ושנה ג' – 40%.
בקרב  מסוים  בילבול  יצר  לחברות  שהגיע  הנייר 
את  לפרש  מתקשות  שחלקן  הביטוח,  חברות 
הבא  בשבוע  פגישה  נקבעה  זאת  לאור  ההנחיות. 
מ"מ  הלשכה,  נשיא  לבין  וסגניו  הרשות  ראש  בין 
להבהיר  במטרה  הפנסיונית,  הוועדה  ויו"ר  הנשיא 
את הסיכום בדבר החזר העמלות בצורה ברורה יותר. 
מקום  להשאיר  מקום  אין  הזה  "בנושא  רוזנפלד: 
לפרשנות של החברות ואנו מצפים מהן לנהוג ביושר 

ועל פי הנחיות הרשות"

ראש רשות שוק ההון ונשיא הלשכה יפגשו בשבוע 
הבא להבהיר את מסמך ההנחיות שיצא מהרשות

הרשות אישרה סופית את המתווה שנדון עם הלשכה  בנושא החזר העמלות < רונית מורגנשטרן 

ליאור רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

ביטוח חיים ריסק

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

https://digital.isracard.co.il/digital-issuing/Insurance/%3FWizardType%3DCustomer%23/IdentifyAndCommunication
https://bit.ly/2VO55R0
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ועדת ב של  סופי  הדוח  לציפיות,  התאם 
קמיניץ הבין־משרדית "לבחינת ריבית 
לגוף  נזק  בשל  הפיצויים  של  ההיוון 
בנזיקין", קובע כי ריבית ההיוון בביטוחי החבויות 

לא תשתנה, ותעמוד על 3%.
בכך בוטלו בעצם המלצות ועדת וינוגרד ששינו 
את ריבית ההיוון בביטוח הלאומי ל־2%. המלצות 
מאות  של  עתודות  להגדלת  הביאו  וינוגרד 
הגדולות  הביטוח  חברות  אצל  שקלים  מיליוני 
פעמיים  החד  התשלומים  של  הגדלה  וימנעו 

שהחברות משלמות למבוטחים שנפגעו בגופם.
בוועדה שבראשות ארז קמיניץ, המשנה ליועץ 
דניאל  פרופ'  גם  חברים  לממשלה,  המשפטי 
לביטוח  במוסד  ותכנון  מחקר  סמנכ"ל  גוטליב, 

לאומי, ד''ר שמואל אברמזון, ראש אגף מחקר 
גיל כהן, סגן בכיר  במועצה הלאומית לכלכלה, 
לחשכ"ל, אלון מסר, סגן הממונה על התקציבים 
על  לממונה  בכיר  סגן  מיכאלי,  ואסף  באוצר, 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
את  לקדמותו  להחזיר  קובעת  הוועדה  כאמור 
לנפגעים  הנזיקין  פיצויי  של  החישוב  מנגנון 
ונפגעי  חובה  רכב  )ביטוח  החבויות  בביטוחי 
מתן  בעת  ההיוון  שריבית  כך  עבודה(,  תאונות 
פיצויים בשל נזקי גוף תעמוד על 3%. בעקבות 
המלצות ועדת וינוגרד ב־2016 להוריד את ריבית 
ההיוון ל־2% חל ייקור של  כ־15% בביטוחי הרכב 
חובה, דבר אשר הגדיל את תשלומי הציבור עבור 
רק  שקל  מיליון  בכ־800  חובה  הרכב  ביטוחי 

ב־2017. 
משתמש  הלאומי  שהביטוח  ההיוון  ריבית 
בכלל.  בשוק  ההיוון  לריבית  יחס  מדד  היא  בה 
ההמלצה להוריד את הריבית הביאה את חברות 
שומרות  שהן  הרזרבות  את  להגדיל  הביטוח 
בתחומים  תביעות  זה  ובכלל   - כאלה  לתביעות 
הוחלט  אז  לרכב.  חובה  ביטוחי  ובייחוד  אחרים, 
כדי  קמיניץ,  ועדת  נוספת,  ועדה  את  להקים 

לבחון אם באמת יש לשנות את ריבית ההיוון.  
שחברות  היא  הסופיות  המסקנות  משמעות 
הביטוח יוכלו להשיב חלק לא מבוטל מההפרשות 
דו"ח  פרסום  בעקבות  לכך  אי  בעבר.  שביצעו 
הוועדה אתמול זינקו חלק ממניות חברות הביטוח 

בבורסה בתל אביב.

בשורה לחברות הביטוח
הדו"ח הסופי של ועדת קמיניץ מבטל את המלצות וינוגרד ומותיר את ריבית ההיוון על 3% במקום 

להורידה ל־2% < רונית מורגנשטרן 

הקלה בדרך

מציעה ח הפניקס  הביטוח  ברת 
למבוטחי ביטוחי החיים מסוג 
חדש  הטבות  מסלול   1 ריסק 

'RISKWELL' עם הטבה ייחודית.
הראשונות  השנים  שש  של  בתקופה 
הנחה  תינתן למבוטח  הביטוח,  מתחילת 
של  בשיעור  לביטוח  ההצטרפות  בעת 
השנים  לשלוש  המלאה  מהפרמיה   30%
למבוטח  תינתן  מכן,  לאחר  הראשונות. 
הנחה בשיעור של 15% מהפרמיה המלאה 

לשלוש שנים נוספות.
הביטוח,  מתחילת  שנים  שלוש  לאחר 
הנחה  לקבל  להמשיך  המבוטח  יכול 
המלאה  מהפרמיה   30% של  בשיעור 
מצב  ודו"ח  בריאות  להצהרת  בכפוף 

רפואי עדכני רשמי מקופ"ח בה הוא חבר או קבלת 
בכפוף  המלאה  מהפרמיה   20% של  בשיעור  הנחה 
קיימת למבוטח  בלבד. האפשרות  בריאות  להצהרת 
לביטוח  ההצטרפות  ממועד  שנים  שלוש  כל  בתום 
ללא  רגילים"  "תנאים  חיתום  תנאי  קביעת  ולאחר 

תוספות רפואיות.
המכירות  מטה  ומנהל  סמנכ"ל  אביסירא,  שי 
להביא  הוא  הפניקס  של  מהאתגרים  "אחד  מסר: 

הפניקס  ולקוחותיהם.  לסוכנים  מוספים  ערכים 
תמשיך להוביל את השוק ולייצר יתרונות ייחודיים 
לקוחותינו.  של  הצרכים  על  העונים  ויצירתיים 
נמשיך להגדיל את ארגז הכלים שיאפשרו פתרונות 

ייחודיים למבוטחים".

“מסלול הטבות”
לימור נחום, מנהלת מוצרי ביטוח חיים סיפרה 

"מדובר  החדש:  ההטבות  מסלול  על 
מבוטחים  ללקוחות.  צרכנית  בבשורה 
לשמירה  ויותר  יותר  מודעים  רבים 
על אורח החיים שלהם ודוגלים בנפש 
אנשים  יותר  בריא.  בגוף  בריאה 
עוברים  וכן  ספורט  לעשות  מקפידים 
שזה  מאמינים  ואנחנו  נכונה  לתזונה 

משפיע גם על בריאותם.
מסלול  את  להשיק  שמחים  "אנו 
הפניקס  לחברת  הייחודי  ההטבות 
עבור  כסף  יחסוך  שהמהלך  ובטוחים 
מבוטחים רבים ויקנה לסוכנים ביטחון 
שלקוחותיהם  בידיעה  שנים  לאורך 

נמצאים במסלול הטבות ארוך טווח".
כללי החיתום הינם כמקובל בחברה 
זכאותו  לממש  יכול  מבוטח  ריסק,  מסוג  במוצר 
לפני  החודשים  שלושת  במהלך  הנחה  לחידוש 
תום תקופת ההטבה ועד יום תום תקופה ההטבה. 
היה ובמועד חידוש ההטבה החיתום נקבע בתנאים 
לתקופה  ההנחה  תחודש  לא   - רגילים  שאינם 
להיות  ימשיך  המבוטח  כי  נמסר,  עוד  נוספת. 
ללא  בפוליסה  שנקבעו  התנאים  פי  על  מבוטח 

הנחות.

 הפניקס תעניק הנחות של 30% 
לשש שנים בביטוח חיים

 מסלול ההטבות החדש יעניק למבוטחים הנחות לתקופה של שש השנים הראשונות 
מתחילת הביטוח < רונית מורגנשטרן 

מסלול הטבות בביטוח חיים

 נחום. "בשורה צרכנית ללקוחות" 
| צילום: פאביאן קולדורף

 אביסירא. "ערכים מוספים לסוכנים 
וללקוחות" | צילום: הפניקס
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בדיקה מקיפה

השופט נ בנצרת,  המחוזי  המשפט  בית  שיא 
יוני 2019  אברהם אברהם, קיבל ביום 16 
על  יוצג  הסוכן  ביטוח.  סוכן  של  ערעור 
ג'ון גבע  וירון זמר ממשרד  ג'ון גבע  ידי עוה"ד 
ויפית  יגאל פרץ  ידי עוה"ד  יוצגה על  והמשיבה 

זמור. 
בשנת 2001 נטלו המשיבה ובעלה המנוח הלוואה 
סירבו  המנוח  של  מצבו  בשל  משכנתה.  כנגד 
בוטחה,  רק המשיבה  ולכן  הביטוח לבטחו  חברות 

אך בסכום שנפל מסכום ההלוואה. 
לשכן  הזוג  בני  סיפרו  מכן,  לאחר  שנים  תשע 
שלהם שעבד כשכיר בסוכנות הביטוח של הסוכן 
ברכישת  המנוח  נתקל  בו  הקושי  על  המערער, 
מסוכן  רכשו  והם  לזוג  סייע  המשיב  הפוליסה. 
הביטוח פוליסת ביטוח חיים נוספת. סכום הביטוח 
אלף   500 של  סך  על  עמד  המשכנתה  בפוליסת 
הסוכן־ באוזני  זה  סכום  ציין  שהזוג  כיוון  שקל 

המערער כסכום יתרת ההלוואה כנגד המשכנתה 
שלהם. ואולם, בפועל התברר כי יתרת ההלוואה 
נפטר,  המנוח  כאשר  שקל  אלף  כ־755  על  עמדה 
חברת הביטוח העבירה למשיבה את סכום ביטוח 

המשכנתאות בסך של 500 אלף שקל.
היה  הביטוח  סוכן  על  כי  טענה  המשיבה 
את  לזוג  שמכר  בעת  ההלוואה  יתרת  את  לברר 
היא  הערעור  במרכז  שעמדה  השאלה  הפוליסה. 

האם על סוכן ביטוח להעמיק בדיקה אודות נתון 
שמסר לו לקוח. 

שישנם  וקבע  הערעור  את  קיבל  המשפט  בית 
החובות  של  קביעתן  ביסוד  העומדים  טעמים 
לקוחו  עם  ביחסיו  הביטוח  סוכן  על  המוטלות 
שבמרכזם עומדת העליונות המקצועיות של הסוכן 
הביטוח,  חוזה  את  לו  להסביר  עליו  הלקוח.  על 
טיבו ומשמעותו. אולם ישנם דברים שהם בתחום 
ידיעתו של הלקוח, ולסוכן אין עליונות מקצועית 

על הלקוח ולכן הדרישה ממנו תהא פחותה.
בית המשפט ציין כי לאור הנסיבות ניתן ללמוד 
של  במקרה  כולה  תפרע  שהיתרה  הזוג  רצון  על 
מוות והזוג אף ידע מהי חשיבותו של הסכום הנכון 
של יתרת ההלוואה והדגשת עובדה זו בפני סוכן 
רשאי  הסוכן  לפיכך,  זאת.  עשה  לא  אך  הביטוח, 
ולא  המבוטחים  שסיפקו  בנתונים  להסתפק  היה 

לדרוש נתונים נוספים.  

 לצד הסוכנים: המחוזי קיבל ערעור מהותי 
 בעניין היקף אחריותו של סוכן הביטוח 

< רונית מורגנשטרן

גבע. צילום: 
שלומי דעי

https://health2019.forms-wizard.co.il/website/index


הגיע הזמן להתקדם ולמכור ביטוח מנצח!
להצטרפות, פנה לחטיבת המכירות: 03-7569853

החל מ-1.6.2019

בדיקת COLONFLAG החדשנית והמתקדמת מהווה יתרון נוסף לנספח האמבולטורי המוביל באיילון:

 ‰ הכיסוי האמבולטורי הינו ללא חיתום רפואי!
 ‰ הכיסוי החדש הינו ללא תוספת תשלום לכיסוי האמבולטורי הקיים!

‰ שדרוג אוטומטי לכל מבוטחי איילון אשר ברשותם כיסוי אמבולטורי, החל מחודש פברואר 2016!

ובמקום הראשון:

לראשונה ובלעדי באיילון!
בדיקת דם החוזה את הסיכון להימצאות סרטן 

המעי הגס ללא צורך בבדיקה פולשנית!
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ו"ד עדי בן אברהם, יועצה המשפטי של ע
ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  וסו"ב  הלשכה 
הבריאות והסיעוד בלשכה, הכינו סרטון 
תעשה"  ואל  ה"עשה  בכללי  שעוסק  הומוריסטי 
מגלם  בסרטון  בריאות.  בפוליסת  לביטוח  בצירוף 
מורי סוכן ביטוח שמבצע הליך מכירת פוליסה )או 
אברהם  ובן  טלפונית,  בשיחה  שלו  ללקוח  חידוש( 
עוצר אותו כשהוא שוגה בתהליך ומתקן אותו עם 

הסבר מה ומדוע צריך לעשות אחרת.
כשלים שעלו במהלך השיחה בסרטון ותוקנו:

“השיחה   - התיקון  חסוי.  ממספר  להתקשר  לא   .1
יוכל  שהלקוח  כדי  מזוהה  ממספר  להגיע  חייבת 

לחזור אליך”, מסביר בן אברהם.
השיחה.  בפתיחת  מיד  פוליסה  מכירת  להציע   .2
התיקון - לא לפתוח בנושא המכירה לפני שהסוכן 
מציין  שהוא  ולפני  מלא  באופן  עצמו  את  מציג 

שתכלית השיחה היא מכירה של פוליסה חדשה.
תכלית  הצגת  לאחר  המכירה  בהצעת  להמשיך   .3

השיחה. התיקון – יש לקבל את אישור הלקוח שהוא 
מעוניין לשמוע. בנוסף, על פי נספח A מאוקטובר 
לקבל  יש  פוליסה,  במכירת/חידוש/הרחבת   2018
לכניסה  שלו  בחתימה  המבוטח  הסכמת  את  מראש 
להר הביטוח. לכן יש לשלוח לו את הנספח לחתימה 
דיגיטלית. לאחר מכן לבדוק בהר הביטוח ומול חברת 

הביטוח את הצרכים שלו ולהתאים אותם ללקוח.
4. השימוש במילה “מבצע” ומחיר חד פעמי. התיקון 
אם  שבודקים  לפני  אלו  במילים  להשתמש  לא   –

באמת מדובר במחיר מבצע.
5. הסוכן אומר ללקוח שלאחר בדיקה בהר הביטוח 
לחתימה  לו  ושולח  הקיימת  בפוליסה  חוסר  מצא 
פוליסה חדשה וטובה יותר. התיקון – לפני ששולחים 
חייבים להסביר ללקוח למה הוא צריך כיסוי זה, לומר 
לו מה הפרמיה שישלם והתפתחותה במשך השנים, 
הביטוח,  תקופת  תום  מתי  האכשרה,  תקופת  מהי 

אמצעי התשלום ואז לשלוח לו גם גילוי נאות.
סדנה  נוספים.  ותיקונים  כשלים  מועלים  בסרטון 

וסו"ב  אברהם  בן  עו"ד  יקיימו  זה  בנושא  מקיפה 
הלשכה,  של   2019 הבריאות  בכנס  מורי  איגור 
לציון  בראשון   Lago האירועים  במרכז  שיתקיים 

ב־2 ביולי 2019.

לקראת כנס הבריאות: סרטון "עשה ואל 
תעשה" בצירוף לביטוח בפוליסת בריאות

עו"ד עדי בן אברהם, יועצה המשפטי של הלשכה וסו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, 
הכינו סרטון הדרכה מיוחד לקראת כנס הבריאות שייערך ב־2.7

צילם מתוך הסרטון.  

לצפייה בסרטון לחצו כאן

https://health2019.forms-wizard.co.il/website/index
https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D1332445440255439
http://bit.ly/2Fmc22h
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גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

וסוכנות כ סוכנים  ־150 
השתתפו ביום העיון המקצועי 
השני מתוך שלושה של מחוז 
השרון. הכינוס התקיים במלון לאונרדו 
החברות  בשיתוף  בנתניה  פלאזה 
טריפל,  הפנסיונית,  המסלקה  פסגות, 

ד"ר פח וצבע, אוטו גלס ודרכים.
סו"ב דניאל קסלמן, יו"ר מחוז השרון, 
ברכה  בדברי  העיון  יום  את  פתח 
המקצועי  העיון  יום  נושאי  כי  והדגיש 
של  מהשטח  לבקשות  בהתאם  נבחרו 
יורם  סו"ב  בירכו  עוד  המחוז.  סוכני 
איילת  סו"ב  נתניה;  סניף  יו"ר  פנש, 
דן, יו"ר סניף פתח תקווה; סו"ב נתנאל 
קסטן, יו"ר סניף חדרה. סו"ב מושיק בן 
פורת, יו"ר סניף השרון, נעדר מהכנס.

מגידו,  גת  פתחה  העיון  יום  את 
סמנכ"ל השקעות "פסגות ניירות ערך", 
שסיפרה על הישגי בית ההשקעות ועל 

"ניהול השקעות בסביבה תנודתית". עו"ד עדי בן 
ביטוח, שיתף  סוכני  יועמ"ש של לשכת  אברהם, 

את הנוכחים ב"עדכוני רגולציה ורשות שוק ההון".
יונט, נתן  שלמה אייזיק, בעלי סוכנות לביטוח 

מוצלחות.  למכירות  לסוכנים  טיפים 
ביום העיון התארח עמית סגל, הפרשן 
הפוליטי של חדשות ערוץ 12, שסיפר 
על  והומוריסטית  מרתקת  בצורה 

"פוליטיקה בין בחירות לבחירות".
הועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב 
הנושאים  על  דיבר  כללי,  לביטוח 
הכותרת  תחת  בתחום  המרכזיים 
"בחירות 2019 - בוחרים לגדול". עו"ד 
יועץ משפטי למחוזות ת"א,  גבע,  ג'ון 
ירושלים והשרון, עניין את המשתתפים 
בהרצאתו על "דרכים להתמודדות עם 

תביעות כנגד סוכני ביטוח".
המסלקה  סמנכ"ל  כהן,  יוסי 
"פרודוקציה  על  דיבר  הפנסיונית, 
מהמסלקה איך עושים מזה כסף". סו"ב 
סוכני  לשכת  נשיא  רוזנפלד,  ליאור 
ב"שיחה  העיון  יום  את  סיים  ביטוח, 
עדכן  בה  הלשכה",  נשיא  עם  חופשית 
הלשכה  פעילויות  על  והסוכנות  הסוכנים  את 

בתקופה זו.

סוכני מחוז השרון בחרו את נושאי הכנס
נושאי יום העיון, השני מתוך השלושה שמתוכננים להתקיים במחוז השרון, נבחרו בהתאם לבקשות של 

סוכני המחוז  < רונית מורגנשטרן 

כנס מחוז השרון

עמית סגל ודני קסלמן בכנס | צילום: גיא קרן
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מעלה מ־50 סוכני וסוכנות הלשכה ובני/בנות הזוג )סה”כ כ־100 איש ל
לראשונה  שנערכה  במיוחד  המוצלחת  בהשתלמות  השתתפו  ואישה( 

מחוץ לישראל, בעיר בלגרד.
מאיר רוטברג, יו”ר ועדת הרווחה בלשכת סוכני ביטוח, שאירגן את  סו”ב 
ש'מצווה  גדול  יהודי  פעם  לי  "אמר  מספר:  כמוה,  עוד  ומבטיח  ההשתלמות 
אמרתי  אז  'תמיד'.  הוא  המשפט  של  ההמשך  אבל   - בשמחה'  להיות  גדולה 
לשרון אשתי היקרה, המונח תמיד אומר שגם כשקשה, גם שהכל נראה שחור, 

קל וחומר כשטוב והכל ורוד - חייבים כל דבר לעשות בשמחה. 
אז  )סרביה(.  בבלגרד  סוכנים  השתלמות  לעשות  הרעיון  גם  לו  נולד  "כך 
כי כך משיגים את העיקר  'שמחה',  הוא  בניתי תוכנית שלמה שהמוטו שלה 

ומזניחים את הטפל, מסתכלים לטוב בעיניים ונהיים יותר טובים. 
עבור  שאארגן  השתלמויות  לעוד  הפתיחה  יריית  היתה  זאת  "מבחינתי 
בשלל  והתקדמותו  הסוכן  רווחת  על  האמון  הרווחה  וועדת  כיו״ר  הלשכה, 
מרחבים ובמגוון נושאים. תודה להנהגת הלשכה ובראשם סו"ב ליאור רוזנפלד 
וסו"ב ליאור הורנצ'יק על הקרדיט הבלתי פוסק והפרגון התמידי, מתוך הבנה 
שנבחרנו לשנות, נבחרנו לעשות ובעיקר נבחרנו להיות דוגמה ומופת שאפשר 
לעשות הכל בשמחה, בפרגון, באהבה ולהביא תוצאות הכי טובות שרק אפשר.
וההרשמה  שרצו  כאלו  היו  כי  וסליחה  שבאו  הרבים  למשתתפים  "תודה 
נסגרה. כפי שהבטחתי זוהי רק ההתחלה. ותזכרו תמיד – 'מצווה גדולה להיות 

בשמחה תמיד’”.
סמי    - המנהל  הוועד  מחברי  שלושה  השתתפו  בהשתלמות  כי  לציין,  יש 

זילכה, ישראל גרטי ודני קסלמן.

“תוכנית השתלמות שהמוטו שלה הוא שמחה"
למעלה מ־50 סוכנים השתתפו בהשתלמות שערכה הלשכה בבלגרד, סרביה ‰ סו”ב מאיר רוטברג, מארגן 

ההשתלמות: “תודה למשתתפים הרבים שבאו - זוהי רק ההתחלה"

השתלמות בבלגרד

מימין - רוטברג, גרטי וסלע | צילום: באדיבות הלשכה



רק מבוטחי הבריאות במגדל
נהנים מהטבות מדהימות, שיעזרו להם 

לחיות חיים בריאים יותר... מהיום!

דיאטה?

ממחר...

פרטים נוספים אצל המפקח שלך במגדל 
מגדל חברה לביטוח בע״מ. בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים באפליקציית מגדל.

הטבות   מחכות למבוטחים שלנו באפליקציית מגדל
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בדיוק ח חיים,  דרך  הוא  פיננסי  ינוך 
צעיר  מגיל  לילדינו  מקנים  שאנו  כפי 
תובנות כמו חציית כביש בבטחה, תזונה 
בריאה, חינוך לבריאות, אפילו שפה. אנו חייבים 
שיימשכו  וכישורים  הרגלים  לפתח  אותם  ללמד 

כל החיים, להניח יסודות לעתיד פיננסי.
מתכנון  נפרד  בלתי  חלק  הוא  פיננסי  חינוך 

פיננסי והם ביחד חלק בלתי נפרד מחיינו. 
בשנים האחרונות אני עוסק בתכנון פיננסי, הודות 
לפני  כי  השנים,  במהלך  שבניתי  הפנסיוני  לתיק 
ומנהל  פנסיוני  רישיון  בעל  הינני  מתכנן,  היותי 
האנשים  בזכות  שבניתי,  המותג  בזכות  סיכונים. 
שהם המשפחה שלי שעטפו אותי, לימדו אותי את 
השיטה והליווי שקיבלתי, זכיתי לאפשרות להתחיל 

לבנות עצמי כמתכנן פיננסי מוסמך.
היה לי קל להתחבר לעולם התכנון הפיננסי, כי 
עד  בשיא.  התנהלו  בה  לשיטה  מאוד  דומה  הוא 
שמא  חששתי  לתכנון  הלימודים  שבתחילת  כדי 
אך  שונה.  לא  המתודה  כי  דבר,  לי  יחדשו  לא 
התעודה,  ורכישת  אלו  לימודים  כי  ספק  לי  אין 

הביאוני היום למחוזות חדשים וטובים יותר. 
היום  אותי  מכירים  שלי  העמיתים  רוב 
פיננסי  לחינוך  אקדמיה   - כ־"אקדמיקידס"  
לילדים ־ובני נוער. לפני כחצי שנה, הצגתי בכנס 
מתכננים פיננסיים את המותג והצעתי למתכננים 
להצטרף. רבים פנו אלי, ניסיתי לסייע באמצעות 
ליווי  טלפוניות,  שיחות  שיעור,  מערכי  העברת 
לשיעורים שאני מעביר בבתי ספר. הפרויקט עבד 

מצוין, אבל לא צבר תאוצה.

דרך חיים
"להקים  שלי  החזון  את  להגשים  שכדי  הבנתי 
בכל  הפיננסי  והתכנון  החינוך  את  שיפיץ  גוף 
בתי הספר בארץ" אני צריך מוצר, מוצר בו יוכלו 
בתמיכה  אותו  ולעטוף  להשתמש  המתכננים 

מקצועית מתחום מערכת החינוך. 
מוסינזון,  פינטו  לירדן  חברתי  כך,  לשם 
הפדגוגי.  בתחום  האחרונה  בשנה  אותי  שליוותה 
פרויקט  את  האחרונות  בשנתיים  ניהלה  ירדן 
חינוך פיננסי השני בגודלו בישראל, ברשת אורט 

והיא בעלת ידע וניסיון מהטובות בארץ.
ולפני מספר חודשים קיבלתי רוח גבית רצינית 
ממיכל דליות – סופר נני, שתומכת בשיטה שלנו 
- שמקורה במחקרים שנערכו בארצות הברית על 
תכניות  למרות  כי  הוכח  ובהם  רבות  שנים  פני 
הספר  בבתי  למדו  התלמידים  בהן  היקף  רחבות 

לא  הם  פיננסי,  חינוך  השנים  במהלך  ובמכללות 
הפכו למוצלחים יותר בבגרותם.

ממוסדות  הלימודים  את  לוקחת  שלנו  השיטה 
חיי  תוך  אל  הילדים,  בתי  תוך  אל  החינוך 
כלים  להורים,  טיפים  באמצעות  המשפחה, 

חיים  לתוך  המשפחתי,  התא  וליווי  שימושיים 
פיננסיים מושכלים ומובנים יותר. בדיוק כפי שיש 
משפחות המחליטות לאמץ אורח חיים בריא יותר 
ולשם כך משנות הרגלי תזונה, מכניות מזון בריא 

לבית, עושות כושר וכו'. 

פלטפורמה למתכננים פיננסיים
את  להפוך  שמטרתה   – השטיה  פועלת  כך 
לחלק  חיים,  לדרך  הפיננסי  והתכנון  החינוך 
מערכי  קיימים  כיום  המשפחה.  של  חייה  מאורח 
שיעור מובנים ומגובשים למתכננים, ליווי פדגוגי 

ופסיכולוגי של ומיתוג. 
למתכננים  פלטפורמה  מהווה   – שלנו  המיזם 
פיננסיים, הרוצים ללמד חינוך פיננסי בכל מסגרת 
לעצמם.  וגם  לילדים  אקסטרה  ולעשות  חינוכית 
מספר מתכננים כבר התחילו את התכנית וקיבלו 
פידבקים מדהימים, בקשות לערוך סדנאות למורים 

ולהורים ועוד הצעות התורמות לכל הצדדים.
גופים רבים כגון מועצות  פונים אלי  לאחרונה 
הארץ  ברחבי  ספר  בתי  עיריות,  מקומיות, 
גוברת  מספקת  שאקדמיקידס  לתכנים  והדרישה 
פיננסיים  מתכננים  אליכם,  פונה  אני  יום.  מידי 
חלק  לקחת  הבשורה,  את  להפיץ  המעוניינים 
במיזם ולפנות אלי לשיתוף פעולה שיקדם אתכם 

לאופקים חדשים.

הכותב מתכנן פיננסי מוסמך, אקדמיקידס לחינוך 

פיננסי

Shutterstock ,חינוך מתחיל כבר מגיל צעיר | צילומים: דרור סיתהכל

חינוך פיננסי

השיטה לוקחת את הלימודים 
ממוסדות החינוך אל תוך בתי 

הילדים, אל תוך חיי המשפחה, 
באמצעות טיפים להורים, 

כלים שימושיים וליווי התא 
המשפחתי, לתוך חיים פיננסיים 

מושכלים ומובנים יותר

הכירו את האקדמיה לחינוך פיננסי 
לילדים ובני נוער

חינוך פיננסי חשוב בדיוק כמו חינוך לביטחון, תזונה בריאה ואפילו שפה ⋅ ירון בן עמי, מייסד 
"אקדמיקידס" מסביר איך פועל המיזם ומדוע כל כך חשוב לפעול לחינוך פיננסי כבר מגיל צעיר 
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השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

מגדל השיקה את קמפיין "מגדל 
אקטיב" שמציג את תוכנית ההטבות 

למבוטחי הבריאות בחברה, הנהנים לא 
רק מכיסויי בריאות רחבים שמעניקים 
להם הגנה וביטחון ברגעי הצורך, אלא 
גם מהטבות אורח חיים בריא הניתנות 

בבתי עסק מובילים בארץ.
מדובר באחד הקמפיינים הגדולים 

והמשמעותיים שמגדל מובילה לקידום 
חיים בריאים יותר של מבוטחיה, 

בעלות של כשלושה מיליון שקלים. 
הקמפיין נוצר באמצעות משרד 

הפרסום "ברוקנר יער לוי" ומשרדי 
היח"צ של מגדל, "קמחזי תקשורת" 

ו"מינקובסקי תקשורת", יכלול 
פרסומות בפריים טיים בטלוויזיה, 

ברדיו, באינטרנט, בשלטי חוצות ועוד. 
כמו כן, יעלה בזירה הדיגיטלית, באתרי 
התוכן הגדולים וברשתות החברתיות. 

רעיון הקמפיין הוא להציג את אנשי 
המחר - אותם אנשים שמבטיחים 

לעצמם הבטחות לחיים בריאים יותר 
– ולא מקיימים. האנשים האלה הם 
"אנשים רגילים" כמוני וכמוך, ולכן 

לא משתמשים בקמפיין בפרזנטורים 
מפורסמים, ובכך מייצרים הזדהות 

רבה יותר של הלקוחות עם הדמויות 
והסיטואציות.  

גו אקטיב: מגדל בקמפיין חדש למבוטחי הבריאות  

Inf@rbmedia.co.il :מחכים לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו

אריק יוגב: "איילון היא חברת סוכנים"

יותר מ־500 סוכני ביטוח מצטיינים 
ונשיאי מועדוני היוקרה של איילון 

התכנסו ביום שני בערב ב"לילה מלא 
כוכבים" – אירוע הסוכנים המצטיינים 

של איילון. הארוע התקיים במעמד יו"ר 
איילון ביטוח, מוקי אברמוביץ, מנכ"ל 
איילון, אריק יוגב, חברי דירקטוריון, 

מנהלים ועובדים בכירים באיילון 
וכמובן – הסוכנים המצטיינים ובנות 

ובני הזוג. 
יוגב הודה לסוכנים המצטיינים על 

שנת עבודה מאומצת, גדושה בהישגים 
יוצאי דופן וציין, כי "איילון היא 

חברה של סוכנים, לא כאילוץ אלא 
מתוך בחירה והחלטה. אנו פועלים 
כך כי אנו מאמינים בכם, ביכולות 

המגוונות שלכם, בחשיבות התרומה 
הרבה שיש לכם ללקוחות ולענף 

כולו". יוגב דיבר, כדרכו, בפתיחות 
ובשקיפות מלאה והזכיר לנוכחים כי 
"בכינוס אשתקד, עמדתי על הבמה, 
ולנוכח התוצאות הלא טובות בסקר 
שביעות רצון הלקוחות לשנת 2017 

הבטחתי והתחייבתי שיהיה שינוי. אז 
עשינו זאת. בעבודה עקבית, יסודית, 

מקצועית ומאומצת ביצענו ב־2018 את 

המהפך הכי גדול בענף. במדד שירות 
הלקוחות של משרד האוצר, אשר 

פורסם לפני כשבועיים, הציגה איילון 
את השיפור המשוקלל המשמעותי 

ביותר מבין כל חברות הביטוח".
לא רק עסקים היו בערב החגיגי 

שניהלה סמנכ"לית איילון, יעל פאר 
סגל, המנהלת את השיווק והתקשורת 

בחברה. סוכני איילון המצטיינים זכו 
למגיני הוקרה, לאירוח כיד המלך 

והתרגשו מהופעה מדהימה של ריטה, 
שאירחה את בתה משי קליינשטיין 

ומהופעה של הקומיקאי אבי נוסבאום.

שינויים בצמרת רשות שוק ההון

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון גייסה 
שלושה סגנים בכירים אשר יצטרפו 
לשורותיה החל משבוע הבא. עמית 

גל, יבגני אוסטרובסקי ובארי כספי, 
יעמדו בראש החטיבות ניהול סיכונים 

וסולבנסי, חשבונאות ודיווח כספי, 
והשקעות ושוק ההון.

לפני מספר חדשים פרש סגן בכיר 
לממונה, יואב גפני, ואילו הסגן הבכיר 

השני, הראל שרעבי, יוצא לשנת 
לימודים.

עמית גל, המצטרף כסגן בכיר לניהול 
סיכונים וסולבנסי, כיהן בשש השנים 

האחרונות כמנהל באגף ניהול סיכונים 
בכלל ביטוח. רו"ח יבגני אוסטרובסקי, 

המצטרף כסגן בכיר לחשבונאות 
ודיווח, מגיע מרשות ניירות ערך, 

בה כיהן כמנהל מערך הערכות שווי 
ופיתוח שוק במחלקת תאגידים. 

רו"ח בארי כספי, המצטרף כסגן בכיר 
להשקעות ושוק ההון, כיהן בשנתיים 

האחרונות כחשבונאי הראשי של 
קבוצת UMI וקודם לכן כמנהל בכיר 

  EYבמחלקה המקצועית בפירמת
ישראל.

הראל שרעבי )42(, סגן הממונה על 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
התקבל לתכנית מנהלים מטעם 

המכללה לביטחון לאומי המיועדת 
לעובדי השירות הציבורי. לאור 

קבלתו לתכנית היוקרתית, יעזוב 
שרעבי את תפקידו הנוכחי ברשות 

למשך כשנה.
שרעבי התחיל את עבודתו במשרד 

האוצר וברשות שוק ההון לפני כ-12 
שנים, ובארבע השנים האחרונות 
מכהן כסגן הממונה על שוק ההון 

בתחום החיסכון והביטוח הפנסיוני.

שערבי  | צילום: 
באדיבות הלשכה

מתוך 
הקמפיין 
| צילום: 
באדיבות 
מגדל
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לפרטים נוספים פנו לאחראי/ת תיק עסקי במחוז
ההגנה המושלמת לעסק. בטח שאפשר.

כל ההגנה הביטוחית
שעסק מתקדם צריך
במקום אחד

 BUSINESS מנורה מבטחים 

הגנה ביטוחית מקיפה לעסק?
בטח שאפשר!

אחריות מקצועית/ ביטוח סייבר
חבות מוצר

ביטוח דירקטורים
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להכרה ב בקשות  שתי  הוגשו  שבוע  תוך 
בתביעות כייצוגיות נגד מגדל בהיקף כולל 

של יותר מ־2 מיליארד שקל.
על פי דיווח החברה, בתחילת השבוע הוגשה לבית 
תביעה  ביטוח  מגדל  נגד  אביב  בתל  האזורי  הדין 
מוערך  בהיקף  ייצוגית  כתביעה  לאישורה  ובקשה 
של 1.5 מיליארד שקלים, על ידי מבוטחת בפוליסת 

ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה.
בתביעה שהוגשה ב־13 ביוני נטען כי מגדל מפחיתה 
משתתפות  בפוליסות  המשולמים  הביטוח  מתגמולי 
כושר  אובדן  של  למקרה  כיסוי  הכוללות  ברווחים 
כדין,  שלא  פרמיה,  מתשלום  שחרור  ו/או  עבודה 
סכומים בגין "ריבית תעריפית" החל מהתשלום ה־25.
מפחיתה  "הנתבעת  כי  מוסבר  התביעה  בכתב 
מהתשלומים להם זכאים מבוטחים במצב של אובדן 
כושר עבודה שיעור של 2.5% מדי שנה בשנה, שלא 
קטנים  סכומים  הנתבעת  לכך משלמת  הודות  כדין. 
זאת מתייחסת  חייבת לשלם. להפחתה  מאלו שהיא 
הנתבעת כהפחתה של ריבית המכונה 'תעריפית' או 

'תחשיבית'".
בבקשת  לייצג  התובעת  מבקשת  אותה  הקבוצה 
מבוטחים,  שהיו  או  המבוטחים  כלל  הינה  האישור 
בפוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים המנוהלות 
ו/או  התגמול  להצמדת  מנגנון  הכוללות  במגדל, 
החל  ההשקעות  תיק  לתשואת  מפרמיה  השחרור 
תגמולי  להם  שילמה  מגדל  אשר  ה־25,  מהתשלום 
ביטוח אובדן כושר עבודה ו/או שחררה נספחי חיסכון 
חודשים   24 על  העולה  לתקופה  פרמיות,  מתשלום 

וניכתה מן התשואה, החל מהחודש ה־25, ריבית. 
הפרת  הינן:  הנטענות  העיקריות  התביעה  עילות 
החובה להבליט הגבלות, הפרת חובת הגילוי, עשיית 
והפרת  חוזה  גזל, הפרת  עוולת  ולא במשפט,  עושר 

חובת תום הלב. 

סכום התביעה האישית הנטען לתובעת הינו בסך 
של 5,259.46 שקלים וסכום התביעה הנטען ומוערך 
באופן כללי עבור הקבוצה הינו בסך של 1.5 מיליארד 

שקלים.

תביעה נוספת
ב־10 ביוני הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית 
סירובה  בגין  מיליון שקל  כ־565  סך  על  נגד מגדל 
להכיר באובדן כושר עבודה של מבוטחות שאובחנו 
ניתוחים  ועברו   ,BRCA2ו־  BRCA1 הגנים  עם 
מניעתיים במטרה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן 

השד והשחלות.
אודיז  אסף  עו"ד  באמצעות  הוגשה  הבקשה 
בת 38 שאובחנה  בעקבות מקרה שאירע למבוטחת 
BRCA1 שמעלה את הסיכון  הגן  ב־2016 כנשאית 
משמעותיים  באחוזים  והשחלה  השד  בסרטן  לחלות 

)72% ו־44% בהתאמה(.
על פי אתר "פסק דין" בו פורסמה התביעה, הבקשה 
מייחסת למגדל עוולות של הפרת חוק חוזה ביטוח, 
ועשיית  חקוקה  חובה  הפרת  חוזה,  והפרת  הטעיה 
עושר שלא במשפט, וזאת נוכח התעלמותה מהעמדה 
העמותה  ידי  על  גם  שאושרה  המקובלת,  הרפואית 
 BRCA1 הגנים  נשאיות  שלפיה  בסרטן,  למלחמה 
כדי  מניעתיים  ניתוחים  לבצע  מחויבות   BRCA2ו־

למנוע התפתחות של מחלות מסכנות חיים.
רפואי  ייעוץ  איזה  סמך  על  ברור  לא  כי  נטען 
החליטה "מגדל" שניתוח מניעתי דוגמת זה שעברה 
ניתוח  היה  משל  הכרחי  ניתוח  לא  הוא  המבקשת 
שום  וללא  חופשי  מרצון  שבוצע  גרידא  אסתטי 
על  מעידה  נטען,  זו,  עמדה  הבריאותי.  למצב  קשר 
חוסר תום לב משווע ועל פרשנות שגויה לפוליסה, 
מחויבות  שבהן  הבסיסיות  המידה  לאמות  המנוגדת 
חברות הביטוח - שמיליוני מבוטחים סומכים עליהן 

בשעת צרה.
לשיטות  סוף  להביא  מטרתה  כי  הובהר  בבקשה 
בפרט  ו"מגדל"  בכלל  הביטוח  חברות  של  הפעולה 
- ולסייע למבוטחים הנקלעים לאובדן כושר עבודה 
את  לקבל  מניעתיים  ניתוחים  מביצוע  כתוצאה 
המגיע להם. בתוך כך נכתב כי בישראל חיות כיום 
כ־15 אלף נשאיות המוטציות של הגן האמור, מתוכן 

כ־3,600 נשים מבוטחות במגדל.
בית המשפט לאשר את התובענה  לפיכך התבקש 
ב"מגדל"  המבוטחות  לכלל  המשותפת  הייצוגית 
שאובחנו כנשאיות הגנים BRCA1 ו־BRCA2 ולא 
קיבלו תגמולים על אובדן כושר עבודה עקב ביצוע 
להן  ולפסוק  ו/או שחלות,  כריתת שדיים  ניתוחי 

פיצויים בסכום משוער של 565,972,608 שקל.
 ממגדל נמסר כי אינם מגיבים לידיעה.

בתוך שבוע – שתי בקשות לתביעות ייצוגיות 
נגד חברת מגדל

שתי התביעות, בסך כולל של יותר מ־2 מיליארד שקל, מתייחסות למקרים שונים הקשורים לסעיף של 
אובדן כושר עבודה < רונית מורגנשטרן 

Shutterstock :מגדל. שתי תביעות בשבוע | צילום

דרכים
זגגות רכב

עד שתהיו ברמה של רונאלדו.

שירותי זגגות.דרכים

חדשות הביטוח
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ברת הפניקס השיקה ביום שלישי ח
תכנית ייחודית של הקבוצה בשם 
מהפניקס   .FNX Executive
מתקדמת  בתוכנית  מדובר  כי  נמסר, 
הצעירים.  הסוכנים  עבור  ויוקרתית 
התוכנית, שמתפרשת על פני למעלה משנה, 
כוללת ליווי ואימון עסקי, סדנאות מכירה, 
החדש  בעולם  שיווק  יצירתית,  חשיבה 
באינסטגרם  בפייסבוק,  נטוורקינג  לרבות 
ובלינקדאין, ניהול זמן, סיור בבורסה ובאגף 

השקעות.
אייל בן סימון, מ"מ מנכ"ל הפניקס, אמר 
שהצטרפו  הראשונים  הסוכנים  לעשרות 
המקצועית  בתוכנית  גאה  "אני  לתוכנית: 

והלא שגרתית שיצרנו במיוחד עבורכם. לסוכנים 
של היום חייבת להיות חשיבה יצירתית וחדשנית 

ואנחנו נעניק לכם את כל הכלים שיאפשרו לכם 
ולא פחות  נכון,  ניהול אישי  לנהל עסק עצמאי, 

חשוב – גם בולטות ובידול אישי ומקצועי. 
הפניקס היא הבית של כל הסוכנים, וחשוב 
לנו לעודד ולטפח גם את הצעירים שעושים 
הביטוח.  בענף  הראשונים  צעדיהם  את 
הכי  להיות  לכם  לסייע  כדי  הכול  נעשה 

מוצלחים בענף".
אייל אוחיון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת 
לא  כי  הדגיש  הפניקס,  בקבוצת  המכירות 
בליווי  אלא  וגמרנו,  אחד  ב"מפגש  מדובר 
הכולל  ארוך,  לטווח  רציף  ומקצועי,  אישי 
וליווי לאורך ההתפתחות  מפגשים אישיים 
וסוכן  סוכנת  כל  של  והאישית  המקצועית 

לאורך זמן". 
במהלך האירוע, עלה זיו שילון לדבר בפני 
שנפצע  לאחר  לסמל  הפך  שילון  הסוכנים.  קהל 
אנושות בעזה ואיבד יד סחף את הנוכחים בדבריו. 

הפניקס מציגה: האקדמיה לסוכנים 
FNX Executive צעירים

החברת השיקה השבוע תוכנית מתקדמת ויוקרתית עבור הסוכנים הצעירים ‰ אייל אוחיון, משנה 
למנכ"ל ומנהל חטיבת המכירות: מדובר בליווי אישי ומקצועי רציף לטווח ארוך" < רונית מורגנשטרן 

הדור הבא

אייל אוחיון | צילום: באדיבות הפניקס

https://health2019.forms-wizard.co.il/website/index
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ועד א ובינוי  שיכון  מנכ"ל  לפידות,  ייל 
מימש  הפניקס,  מנכ"ל  כחודשיים  לפני 
את האופציה לרכישת 5% ממניות אי.די.
הודיע בתחילת השבוע  ביטוח. לפידות  בי בכלל 
ורכש  במלואה  האופציה  מימוש  על  לאי.די.בי 
כ־2.7 מיליון מניות כלל ביטוח בתמורה לכ־132 

מיליון שקל.

לפידות, המחזיק מניות גם בהפניקס בהיקף של 
1%, ישלם 10% מהסכום במזומן והיתרה באמצעות 
הלוואה שתועמד לו על ידי אי.די.בי או גוף הקשור 
אליה או על ידי תאגיד בנקאי או מוסד פיננסים. 
תהיה  המכירה  השלמת  ההסכם  לתנאי  בהתאם 

בתום 30 ימי עסקים.
העסקה  במסגרת  האופציה  את  קיבל  לפידות 
הודיעה  אז  מאי,  חודש  בתחילת  החברה  שביצעה 
אי.די.בי על מכירת 10% ממניותיה לשני רוכשים 
נוספים לצד לפידות – מורי ארקין ויקיר גבאי - 
5% לכל אחד מהם. לארקין ניתנה אופציה לרכישת 

3% נוספים, לתקופה של 120 ימים.

היא  אי.די.בי  בידי  ביטוח  כלל  מניות  מכירת 
כ־5  לפני  לחברה  שנקבע  החוב  הסדר  במסגרת 
שנים. לפני כחודשיים הורה הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת לאי.די.בי לחדול 
ממכירת מניות כלל ביטוח באמצעות הנאמן משה 

טרי, בעסקאות החלף של 5% מהמניות בכל ארבעה 
חודשים, ולבצע עסקאות מכר אמיתיות. 

בעקבות המכירות האחרונות כלל ביטוח מוחזקת 
כיום על ידי אי.די.בי בשיעור של כ־20.3% )מהם 
בכלל  החברה  למניות  הנאמן  באמצעות  כ־15.4% 

ביטוח, משה טרי(.

לפידות מימש את האופציה ורכש 5% 
ממניות כלל תמורת כ־132 מיליון שקל

מנכ"ל שיכון ובינוי מימש את האופציה שקיבל במסגרת עסקה שביצעה החברה ורכש כ־2.7 מיליון מניות 
כלל ביטוח בתמורה לכ־132 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן 

עסקת החלף

לפידות קיבל את האופציה במסגרת העסקה שביצעה החברה 
בתחילת חודש מאי, אז הודיעה אי.די.בי על מכירת 10% ממניותיה 

לשני רוכשים נוספים לצד לפידות – מורי ארקין ויקיר גבאי
 אייל לפידות | צילום: פביאן קולדורף
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הפכו מ מדד  מחקי  השקעה  סלולי 
פופולריים בשנים האחרונות. משקיעים 
לנהל  שבמקום  למסקנה  הגיעו  רבים 
ולהחזיק  לקנות  מעדיפים  הם  השקעות,  תיקי 
מניות של קרנות מחקות מדד. היתרון הוא כמובן 
ביזור מצוין של תיק ההשקעות וגם תשואות יפות 

לאורך זמן. 
הוא  פופולריים  הכי  מהמסלולים  אחד 
ביותר  הגדולות  החברות   500 מדד   ,S&P500ה־
כולל  הוא  שוק(.  שווי  )במונחי  הברית  בארצות 
מתחום  חברות  בהם  רבים  ממגזרים  מניות 

הטכנולוגיה, תעשיה אנרגיה ופיננסים.
בשנים האחרונות ביצועי ה־S&P500 שברו שיאים 
המובילים  מהמסלולים  אחד  שזהו  שוב  והוכיחו 
טווח  בעלי  מנוסים,  משקיעים  בעולם.  והמצליחים 
השקעה רחוק, משקיעים תקופתית ומוסיפים כספים 
לתיק ההשקעות שלהם, מתוך ההבנה שמחקי מדד 

עושים חיל לטווח הבינוני והארוך. 
הוא  הבא  המתבקש  הצעד  בדיוק  הזאת  מהסיבה 
לחסוך לטווח בינוני־ארוך וגם ליהנות מהטבות מס. 
את זה ניתן לעשות במסלולים מחקי מדד בשלושה 
מוצרים פיננסיים: קופות גמל )חיסכון פנסיוני(, גמל 
להשקעה וקרנות השתלמות )חיסכון בינוני־ארוך(.  

יש את היתרונות שלו, אך כל אחד  לכל מוצר 
מנוסים  לחוסכים  מצוינת  אופציה  הוא  מהם 
מחקי  במסלולי  ושכח"  מ"שגר  ליהנות  שרוצים 
לשכירים  מתאימים  האלו  המסלולים  מדד. 
לדעת  שחשוב  מה  הנה  מידה.  באותה  ועצמאיים 

על כל מסלול:

 S&P500 גמל מחקה מדד
קופות גמל היא למעשה חיסכון המיועד להפוך 
לקצבה. היתרונות הבולטים של קופות הגמל הם 
דמי  מוטבים(,  למנות  )אפשרות  דורי  בין  מעבר 
ניהול נמוכים, מעבר מסלולים שאינו גורר אירוע 
מס וקצבת פנסיה שניתן ליהנות ממנה החל מגיל 
ה"חיסרון"  הוא  הגמל  קופות  של  החיסרון   .60
נזילות,  אינן  הן  פנסיה:  תכנית  כל  של  המובנה 
מחקה  גמל  מסלול  קנס.  גוררת  מוקדמת  ויציאה 
מדד S&P500 הוא בעל חשיפה מוחלטת לקרנות 

מחקות מדד, עם אחוזים זניחים של מזומן. 

S&P500 גמל להשקעה מחקה מדד
קופות גמל להשקעה היא למעשה תכנית חיסכון 
יחסית חדש שנועד לעודד  במוצר  נזילה. מדובר 
הבולטים  היתרונות  וארוך.  בינוני  לטווח  חיסכון 

קנס  )אין  נזילות  הם  להשקעה  הגמל  קופות  של 
עבור  חשוב  והכי  נמוכים,  ניהול  דמי  יציאה(, 
ליהנות  ניתן   60 מגיל  הארוך:  לטווח  חוסכים 
החיסרון  הון.  רווח  ממס  פטורה  פנסיה  מקצבת 
להן תקרת  שיש  היא  להשקעה  הגמל  קופות  של 
אחד  לכל  שקל  אלף   70 בגובה  שנתית  הפקדות 
מבני המשפחה. מסלול גמל להשקעה מחקה מדד 
לקרנות  מוחלטת  חשיפה  בעל  הוא   S&P500

מחקות מדד, עם אחוזים זניחים של מזומן. 

S&P500 קרן השתלמות מחקה מדד
קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לכל מטרה, 
כאן  גם  ומעלה.  שנים  שש  של  לטווח  המכוונת 
היתרון הבולט הוא שילוב של נזילות והטבות מס. 
הנצבר  הסכום  את  למשוך  ניתן  שנים  לאחר שש 
בקרן בכל עת ללא תשלום קנס יציאה, והשיא הוא 
שניתן למשוך את הכספים מבלי לשלם מס רווח 
הון בכלל. בנוסף, קרנות השתלמות נהנות מדמי 

והשקעה  חיסכון  למכשירי  יחסית  נמוכים  ניהול 
אחרים. 

מחקה גם במכשירי השקעה לטווח 
הבינוני והארוך

שלנו  המדד  מחקי  למסלולים  להצטרף  ניתן 
הלמן־אלדובי:  של  הדגל  מוצרי  משלושת  באחד 
קרן השתלמות, קופת גמל, וקופת גמל להשקעה. 
גמל  וקופות  גמל  קופות  השתלמות,  קרנות 
מצוינים  וחיסכון  השקעה  מוצרי  הם  להשקעה 
במסלולי  השקעה  ארוך.  ולטווח  בינוני  לטווח 
מגישה  ליהנות  יעילה  הכי  הדרך  היא   S&P500
סיכונים,  פיזור  כדי  תוך  האמריקאי  ההון  לשוק 
מאסטרטגיות  באחת  ויציבה  יפה  תשואה  ולצבור 

ההשקעה הכי מצליחות בעולם. 

הכותב הינו סמנכ"ל מקצועי הלמן־אלדובי קופות 

גמל ופנסיה בע"מ

כל הדרכים להשקיע במסלול מחקה מדד 
גם בחסכונות הפנסיונים

משקיעים רבים הגיעו למסקנה בשנים האחרונות שבמקום לנהל תיקי השקעות, הם 
מעדיפים לקנות ולהחזיק מניות של קרנות מחקות מדד ‰ נדב טסלר, סמנכ"ל מקצועי 

הלמן־אלדובי קופות גמל ופנסיה מציג את דרכי ההשקעה של החברה

מסלולים מחקי מדד

Shutterstock :חשוב להשקיע נכון | צילום

 בשנים האחרונות ביצועי ה־S&P 500 שברו שיאים והוכיחו 
שוב שזהו אחד מהמסלולים המובילים והמצליחים בעולם. משקיעים 

מנוסים, בעלי טווח השקעה רחוק, משקיעים תקופתית ומוסיפים 
 כספים לתיק ההשקעות שלהם, מתוך ההבנה שמחקי מדד 

עושים חיל לטווח הבינוני והארוך
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 על התיישנות מקוצרת בביטוח וחובת 
חברת הביטוח לעדכן על כך

סוגיה שנידונה בבית המשפט בוחנת את החשיבות של חוק ההתיישנות 
בתביעת חברת ביטוח על אירוע שקרה לפני מספר שנים

< עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של היועמ"ש

התיישנות ח כי  קובע  הביטוח”  “חוזה  וק 
לאחר  תתיישן  ביטוח  פוליסת  פי  על 
אולם  האירוע.  ממועד  שנים  שלוש 
ההתיישנות  משך  את  המחוקק  הקל  השנים,  עם 
כי  וקבע  נכות  או  ממחלה  הנובעות  בתביעות 
הזכות:  למבוטח  שקמה  מהיום  תחל  ההתיישנות 
“תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח 
היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. היתה 
עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או 
מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה 
תנאי  לפי  ביטוח  תגמולי  לתבוע  זכות  למבוטח 

חוזה הביטוח”, כך לשון החוק.
אלא שעדיין אנו עדים לתביעות שנדחות על ידי 
בית המשפט עקב חוסר המודעות של המבוטחים 
לפרקי הזמן המקוצרים וההבנה השגויה כי תביעות 

ביטוח כפופות לדיני ההתיישנות הכלליים.
כי  טען  התובע  השבוע,  אספר  עליו  במקרה 
בתביעתו כי בחודש דצמבר 2015 פגע ברק בביתו 
וכתוצאה מכך נגרם לו נזק למכשירי החשמל, בין 
היתר, המקפיא הפסיק לעבוד וטכנאי שהגיע קבע 
שיש להחליף מדחס בעלות של 2,500 שקל. חברת 
הביטוח שלחה שמאי שאישר את החלפת המדחס, 

אלא שהתברר כי קיימת בעיה בהחלפה.
שנה  במשך  אך  הביטוח  לחברת  פנה  התובע 
וכן  חדש  מקפיא  קנה  הוא  לכן  למענה,  זכה  לא 
לאחר  כי  הוסיף  התובע  נוספים.  חשמל  מוצרי 
של  בסך  המחאה  קיבל  שיחות  באינספור  שפנה 
לחברת  הוחזרה  ההמחאה  אך  בלבד  שקל   1,545
הביטוח  חברת  את  לחייב  התובע מבקש  הביטוח. 
בעלות המקפיא והמקרר בסך 20,500 שקל, מתקן 
שקל,   650 בסך  מיקרוגל  שקל,   1,150 בסך  מים 
מערכת סולר בסך 3,800 שקל ועוגמת נפש בסך 
2,000 שקל. התובע צירף התכתבויות של סוכנות 
וצילום  20,500 שקל  בסך  מס  חשבונית  הביטוח, 

שיק בסך 1,545.48 שקל.
חברת הביטוח, הגישה כתב הגנה וביקשה לדחות 
את התביעה בעילת התיישנות שכן התביעה הינה על 
בסיס פוליסת דירה ומאחר והאירוע אירע בדצמבר 
שחלפו  הרי   ,2019 בינואר  הוגשה  והתביעה   2015
שלוש שנים מיום קרות האירוע. בנוסף, טענה חברת 
פי  על  התובע  של  נזקיו  כל  את  ששילמה  הביטוח 

חוות דעת שמאי בניכוי השתתפות עצמית. 
בדיון שנערך בבית המשפט העיד התובע כי אכן 
קיבל המחאה מחברת הביטוח במאי 2017, במשרד 
היא שבע  חשב שההתיישנות  וכי  הביטוח  סוכנות 
התשלום  הודעת  את  הציגה  הביטוח  חברת  שנים. 

החלקית שם מפורטת פסקת התיישנות וגם צוין שם 
מרוץ התיישנות ביחס לתביעה, אלא שהתובע טען 
כי קיבל רק את ההמחאה במשרד סוכנות הביטוח. 

בית המשפט קובע כי בהתאם לסעיף 31 לחוק 
חוזה הביטוח, שפורט ברישא למאמר, ההתיישנות 
בהודעת  האירוע.  ממועד  שנים  שלוש  הינה 
התשלום החלקי צוין כי קיימת התיישנות והמסמך 
התובע  כאשר  הביטוח,  לסוכן  העתק  עם  נשלח 
כי  העובדה  מאשר שקיבל מהסוכן את ההמחאה. 
ההמחאה התקבלה אצל התובע או סוכנת הביטוח, 
יש בה כדי להוכיח כי גם הודעת התשלום החלקי 
אצלם.  התקבלה  ההתיישנות  פסקת  את  הכוללת 
על כן, מסכם בית המשפט מאחר והאירוע נשוא 
ומאחר   2015 דצמבר  בחודש  אירע  התביעה 
בחלוף  קרי   ,2019 בינואר  רק  הוגשה  והתביעה 
מקבל  הוא  שנים,  ההתיישנות של שלוש  תקופת 

התיישנה  התביעה  כי  הביטוח  חברת  טענת  את 
ודינה להידחות. 

לסיום אבקש להביא לידיעתכם את הוראת חוזר 
הרגולציה מטעם רשות שוק ההון ביחס להנחיות 
ליישוב  בנוגע  הביטוח  חברות  על  המוטלות 
תשלום,  “בהודעת  מפורשות:  נקבע  שם  תביעות 
הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה והודעת המשך 
תצוין  בה  אשר  פסקה  תכלול   - ראשונה  בירור 
התביעה  התיישנות  תקופת  מיוחדת  בהבלטה 
בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, וכן יצוין כי 
עוצרת  אינה  מוסדי,  לגוף  התביעה  הגשת  ככלל, 
את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה לבית 

משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות”.

 הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת 

סוכני ביטוח 

Shutterstock :חשוב לזכור שחל חוק התיישנות | צילום
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בית המשפט מסכם כי מאחר והאירוע אירע בחודש דצמבר 
2015 ומאחר והתביעה הוגשה רק בינואר 2019, קרי בחלוף 
תקופת ההתיישנות של שלוש שנים, הוא מקבל את טענת 

חברת הביטוח כי התביעה התיישנה
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הדינמית ה התפתחות 
הטכנו תעשיית  ־של 
בפו עדכון  מחייבת  ־לוגיה 
הבי חתם  הביטוח.  ־ליסות 

האנגלי Chubb עדכן  טוח 
הביטוח למפ פוליסות  ־את 

והמשווקים  היצרנים  תחים, 
הביטוח  פוליסת  ומעתה 
כיסוי  גם  תכלול  החדשה 

ביטוחי למתקפות הסייבר.
הח הביטוח  ־פוליסת 

הביטוח  חתם  של  דשה 
בפוליסת  ביטוחים  חבילת  כוללת 
לרכוש  ומאפשרת   Masterpackage

לדרי שתתואם  או  בשלמותה  ־אותה 
יצטרכו  שות המבוטח. המבוטחים לא 
יחליטו  המבטחים  שכל  עד  להמתין 
הביטוחים  כל  כי  החברה,  את  לבטח 

קו ידי  על  תינתן  החדשה  ־בפוליסה 
המבטיח  דבר  מבטחים,  של  נסורציום 
שיגישו  בתביעות  מהיר  טיפול  גם 

המבוטחים.
היא  החדשה?  הפוליסה  כוללת  מה 
היתר,  בין  ביטוחי,  כיסוי  כוללת 
לסייבר, אחריות מקצועית, מתקפות 
סייבר, אחריות מעסיקים, חבות מוצר, 
מתקפת  עובדים,  גניבת  ימי,  ביטוח 
טרור, שיבוש לפעילות החברה ונזקי 
משווקת  החדשה  הפוליסה  רכוש. 

בשלב זה בבריטניה ובאירלנד.

פוליסת ביטוח מקיפה חדשה 
לתעשיית הטכנולוגיה

הימי ח הביטוח  פרמיות  של  נוספת  מהתייקרות  שש 
למכליות נפט המפליגות במפרץ עומאן כדי לספק נפט 
של  המתקפה  בעקבות  זאת  הרחוק.  והמזרח  אירופה  למערב 
מטעני  עומאן.  במפרץ  ששטו  נפט  מכליות  שתי  על  איראן 
דולר. פרמיות  הנפט במכליות הוערכו בשווי של 53 מיליון 

הביטוח הימי למכליות נפט התייקרו כבר בסוף חודש מאי.
ואילו   DNK ידי חברת הביטוח בוטחה על  אחת המכליות 
 Hellenic War Risks ידי  על  מבוטחת  השנייה  המכלית 

.Club
ברוקרים בסינגפור מסרו, כי בימים האחרונים סירבו חברות 
ספנות לשגר מכליות נפט לנמלים במפרץ עומאן כדי להוביל 
איראן  ממתקפות  דאגה  הביעו  החברות  לאיזור.  מחוץ  נפט 
הביטוח  דיווחים, פרמיות  לפי  הביטוח.  והייקור של פרמיות 
של מכליות נפט התייקרו מאז סוף מאי, עת היתה ההתקפה 

הראשונה על מכליות נפט, בשיעור של 15%־5%.
נציגי חברת שמאות הולנדית נשלחו לבצע הערכת הנזקים 
חברות  ידי  על  נשלחו  השמאים  הנפט.  למכליות  שנגרמו 
הביטוח שמבטחות את מכליות הנפט, שאחת בבעלות חברת 
ספנות הרשומה בסינגפור והמכלית השנייה רשומה בברמודה.

חשש מהתייקרות הביטוח 
הימי לאחר ההתקפה על 

מכליות הנפט

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

Shutterstock :אם בקרוב יתייקר הביטוח הימי? | צילום

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

דרושים

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש סוכן מנוסה לביטוח 
החיים ופנסיוני. לפרטים: אלכס גולדשטיין 050-5568824  

shira@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בדרום, דרוש בעל רישיון ביטוח 
פנסיוני לניהול תיקי לקוחות ומנהל תיקי השקעות, בוגר 

בית השקעות לשיווק וטיפול בתיקי לקוחות לפרטים: 
haybit@haybit.co.il  נייד: 0542144567

דרוש סוכן בעל רישיון למשרדינו באשדוד. פרטים 
נוספים ב: 050-2144885

לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידה לחצי משרה. 
izik@ozmab.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכן ביטוח איכותי צעיר ונמרץ מעוניין לקנות תיק ביטוח 
בתחום החיים ו/או בריאות ו/או פנסיוניסודיות מובטחת 
לפרטים נוספים: royiversno1@gmail.com טלפון 

רועי: 0507444923.

סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת 
ביטוח חיים אפשרי גם לחצי משרה נא לפנות לטלפון  

0544-33-66-45

 לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת 
ביטוח – חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי 

)במיוחד בתחום הרכב(. תנאים מצוינים למתאים/ה 
משרה מלאה. זמינות לעבודה מידית. ניסיון מוכח 

בביטוחי רכב־חובה!!! ניסיון קודם בעבודה מול מגוון 
 חברות הביטוח קורות חיים ניתן לשלוח למייל:

info@shimshi.net 
סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך! 

יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית 
משתלמתלפרטים, התקשר לדוד בטלפון 054-2335050

שכירות משנה
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 רמת 

גן, משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, 
מואר, קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, 
באמצע 4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 

15 מטר - מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, 
מים וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054-4225655
להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 

בכפר-סבא. מיידי, כולל ריהוט 052-2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 לפרטים – שלמה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

 סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש 
תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

  haybit@haybit.co.il :מובטחת לפרטים 
נייד: 0542144567

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 
)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 

קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 
 gil@beyahad-ins.com תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן 
/ סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il נייד:052-4287086.

למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה  
מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-534902

מעוניין למכור תיק ביטוח חיים/ פנסיה + אלמנטרי תיק 
שקיים משנת 2010 לרציניים בלבד. לפרטים נוספים נא 

ליצור קשר , מריו 0508-112234 

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 052-8741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il נייד: 052-4287086.

סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה 
 ואו לרכוש תיק ביטוח. לפרטים נוספים: 

afikf.gabi@gmail.com נייד:  גבי  052-09770368

סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק 
אלמנטר. צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש 

bgol601@gmail.com  במודל הקניה

סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת 
תיק אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

 עודד וינוגרד על פטירת אביו, 
 יוסף אליהו וינוגרד

ז"ל
שלא תדע עוד צער

  

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה  שלמה 

הרשקו על פטירתו של אחיו

יוסי הרשקו ז"ל
שלא תדע עוד צער


