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פרמיית ביטוח הנסיעות בישראל מוערכת ב-400 מיליון שקל, אבל סוכני 
הנסיעות מהווים רק 25%-20% מכלל משווקי ביטוח נסיעות. עד היום 
התבצעו מרבית המכירות בידי קופות החולים, משרדי נסיעות וחברות 

כרטיסי האשראי, אבל הנחיות הפיקוח שניתנו באחרונה אמורות לשנות את 
החלוקה.

באפריל פירסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר דורית 
סלינגר, טיוטת חוזר, לפיה ייאסר על קופות החולים וסוכני הנסיעות 

לבצע מכירה ישירה של ביטוחי נסיעות לחו"ל. שיווק פוליסות אלה יתבצע 
באמצעות חברות הביטוח או סוכני הביטוח בלבד.

האוצר מתכוון לאכוף את ההנחיות ולוודא שרק בעלי רישיון ביטוח יעמדו 
מאחורי מכירת ביטוחי נסיעות, ובכך נוצרת הזדמנות ענקית לציבור סוכני 

הביטוח – להחזיר לעצמם את נתח שוק ביטוחי הנסיעות וליהפך לגורם 
הראשון שאליו יפנה כל מי שמתכנן נסיעה מעבר לים. אלא שסוכני הביטוח 

עדיין מהססים להיכנס במלוא המרץ לשוק הלא מוכר, ומסבירים זאת 
בשלל תירוצים. יעקב מזרחי, מומחה לביטוחי נסיעות לחו"ל, מפריך אותם 

עבורכם אחד אחד, כדי שלא תפספסו את השוק המתחדש.
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ב-2013 נרשמו בישראל כ-4.8 מיליון יציאות לחו"ל. כ-2.6 
מיליון אנשים יצאו לחו"ל )חלקם יצאו יותר מפעם אחת(. מדובר 
בכשליש מהאוכלוסיה הכוללת, שיצאו לחו"ל. רובן המכריע של  
הנסיעות לחו"ל הן למטרות תיירות וחופש, ומרביתן מתקיימות 
לתקופה קצרה. על פי החוק, ביטוח הבריאות הקיים לכל אזרח 
בישראל, אינו תקף בעת הימצאותו בחו"ל, לכן כל אדם היוצא 

לחו"ל חייב ביטוח נסיעות חו"ל )לפחות מבחינת בריאות(.
שנים רבות נחשבה הפרמיה בענף ביטוח זה, כפרמיה זניחה 
מסך הפרמיות בביטוח אלמנטרי/ בריאות. על פי הפרסומים 

הידועים, פרמיית ביטוח נסיעות חו"ל בישראל מוערכת ב-400 
מיליון שקל בקירוב )התחזית לשנים הקרובות היא שהפרמיה 

תגיע לחצי מיליארד שקל(.
נכון להיום, ביטוח נסיעות חו"ל נמכר על ידי כמה גורמים, 

מרביתם אינם מורשים למכור ביטוחי נסיעות )טרם השינוי לפי 
חוזר הפיקוח(. בין המשווקים תמצאו את קופות החולים, משרדי 

נסיעות, חברות האשראי, סוכני ביטוח, וביטוח ישיר לסוגיו.
מניתוח הנתונים עולה כי סוכני הביטוח מהווים רק -20%

25% מכלל משווקי ביטוח זה. מרבית המכירות נעשות בידי 
קופות החולים, משרדי הנסיעות ותמהיל של כרטיסי האשראי 

וההרחבות - כ- 75% סך הכל.
אם כך, מדוע סוכני הביטוח אינם נמצאים בענף ביטוח נסיעות 
חו"ל באופן משמעותי, ואינם הגורם המרכזי בשיווק ובמכירה 

של מוצר ביטוח זה?
מניסיוני הרב ומבדיקות רבות שערכתי לאורך השנים, יש מספר 
רב של סיבות )להלן, ה"תירוצים"(, מדוע סוכני הביטוח מדירים 
את רגלם מתחום ביטוח נסיעות חו"ל – הנה תקציר התירוצים:

1. שוק ביטוח נסיעות חו"ל אינו נמצא בידי סוכני הביטוח, 
הרגולטור מאפשר לגורמים בלתי מורשים לעסוק במכירה 

ובשיווק של המוצר. גורמי המכירה הלא מורשים המוכרים ביטוח 
נסיעות חו"ל נתפשים בעיני הציבור כגורמים המרכזיים במכירת 

ביטוח זה.
2. הציבור תופש את ערוצי המכירה הלא מורשים כערוצי 

מכירה לגיטימיים, בשל תדמית והצגה שיווקית של המוצר: 
קופות החולים נתפשות כמבינות בבריאות ומכירות את הלקוח; 

משרדי הנסיעות  מכירים את ההתנהלות בחו"ל ואת ההתנהלות 
מול חברות התעופה, ספקי התיירות וכדומה; וחברות כרטיסי 

האשראי מעניקות את הביטוח בחינם והכרטיס תמיד נמצא 
ברשותנו גם ככה.

המענה לתירוצים: בתקופה האחרונה  אנו עדים להנחיות 
הפיקוח באשר למכירת ביטוח נסיעות לחו"ל. ברור כי ביטוח 

נסיעות לחו"ל לא יכול להיות משווק ולהימכר שלא על ידי 
גורמים רשמיים  ומורשים. התקנות החדשות יגרמו בחלק ניכר 
מן המקרים לחשיפת הציבור לסוכני הביטוח ולגורמים מורשים 

ולהבנה כי ערוצי המכירה הלא מורשים אינם לגיטימיים עוד. 
הפניית לקוחות למוקדי מכירות של חברות הביטוח, בהמשך 

לפוליסות של  קופות חולים וכדומה, תביא לכך שהציבור ייחשף 
לעובדה שלקופות החולים אין כל  יתרון באשר למצבם הרפואי 
בעת רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל, וכמובן אין כל יתרון לסוכני 

הנסיעות. מדובר בתהליך, אך אין ספק כי הכיוון מחזיר את 

ביטוח נסיעות לחו"ל לסוכני הביטוח ו/ או  לכל גורם מורשה 
אחר.

3. סוכנים רבים טוענים כי לערוצי המכירה האחרים והלא 
מורשים יש עדיפות גם מטעם "היצרן"/ חברות הביטוח. הטענה 

המרכזית היא כי הכיסוי בקופות החולים רחב יותר, המחירים 
נמוכים יותר וטכניקת התפעול קלה יותר. העדיפות גם מתבטאת 

בעמלה גבוהה יותר לערוצי המכירה הלא מורשים.
המענה לתירוץ: אכן, בחלק מן הפוליסות ובפרקים מסוימים 

יש עדיפות לערוצי המכירה הלא מורשים. למרות האמור לעיל 
יש להדגיש את ההבדלים בין הפוליסות השונות ולהראות כי 
במצבים רבים אין עדיפות לפוליסות של קופות החולים ואף 

להפך: בחלק ניכר מהמקרים, לסוכני הביטוח יש מגוון פוליסות 

כל התירוצים שסוכני הביטוח מוכרים 
לעצמם לגבי ביטוחי נסיעות

מאת יעקב מזרחי, מומחה לביטוחי נסיעות לחו"ל

המשך בעמוד 3

חופשת סקי. פרמיית ביטוח נסיעות חו"ל בישראל מגיעה ל-400 מיליון שקל בקירוב



19 ביוני 2014

ביטוחי נסיעות לחו"ל

3 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

ואפשרויות רבות שמקנות עדיפות על פני פוליסות של קופות 
החולים וגורמים נוספים. 

כך לדוגמה, המחירים בקופות החולים לאנשים מבוגרים ו/ 
או חולים, גבוהים יותר; אפשר למצוא כיסויים רחבים יותר 

אצל סוכני הביטוח; יש חוסר בכיסויים )סכנה( בביטוח החינמי 
באמצעות כרטיסי האשראי, וכשמרחיבים ביטוח זה המחירים 

יקרים יותר; ולסוכני ביטוח אפשרויות של מתן פתרונות 
במסגרת חיתום לבקשות ביטוח מיוחדות מחברות הביטוח, דבר 

שלא קיים בערוצים האחרים.
4. מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל הוא מוצר "דחיפה". המוצר זול 

והוא חלק קטן מכלל עלות חבילת התיירות, לכן הוא נתפש 
כחלק מהנסיעה – "זה לא מוצר שקונים אצל סוכן ביטוח".

המענה לתירוץ: ביטוח נסיעות לחו"ל אינו מוצר "מדף" ואינו 
מוצר סטנדרטי. זהו מוצר ביטוחי לכל דבר ועניין – קיימים בו 

מרכיבים של ביטוח רפואי, ביטוח כללי ואפילו חבויות. אפשריות 
הכיסוי הן רבות – רגיל, מורחב, החמרה למחלות, מחלות לב, 

מחלות קשות, הריון, ספורט, ספורט חורף/ אתגרי, הרחבות של 
גבולות אחריות, תאונות אישיות, איתור וחילוץ, הרחבות מטען, 

ציוד אלקטרוני, טלפונים ניידים ועוד. כמו כן ישנם סוגים של 
פוליסות – יומית/ רגילה, צעירים/ תרמילאים, אנשי עסקים/

שנתית.
ברור כי מדובר בסוג ביטוח שיש בו מרכיבים רבים והוא אינו 

מוצר סטנדרטי כלל, שדורש התאמה לצורכיו של הלקוח. בשוק 
הביטוח הישראלי קיימות עשרות פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל, 

בפרט שבתחום עוסקות מעט חברות ביטוח.
ייחוס ביטוח נסיעות לחו"ל כמוצר "דחיפה" אפשרית אולי 
למכירה במשרדי נסיעות שבהם כביכול הביטוח הוא חלק 

קטן מתוך העסקה. ברם, רבים רוכשים את עסקות התיירות 
באופן ישיר באתרי המכירות של חברות התיירות, ועסקות 

רבות מבוצעות ישירות מול ספקי תיירות בחו"ל. כך שאין קשר 
בין המוצר לספק שירותי התיירות. במקרים אחרים, מדובר 
בהתקשרות יזומה של הלקוח לקופת החולים ו/ או למוקד 

המכירות של כרטיסי האשראי בשביל לאקטב את ביטוח כרטיס 
האשראי ו/ או להוסיף הרחבה. במקרים אלה מדובר למעשה 
במצב שבו הלקוח יוזם את רכישתו של הביטוח והוא הפועל 

להתאמתו ולהפעלתו.
5. הפרמיה פר פוליסה/ לקוח היא נמוכה וכך גם העמלה. 

בעסקה של 100-50 שקל, הסוכן מקבל עמלה של 25-10 שקל 
)בהתאמה(, ולכן לא כדאי להתעסק בנושא שההכנסה בגינו 

נמוכה.
המענה לתירוץ: בימים אלה, שבהם ההכנסה הולכת ופוחתת 

ובפרט בעת "המאבק" מול ערוצי השיווק הישירים, אסור לוותר 
על שום הכנסה. עמלת ביטוח נסיעות חו"ל שווה )כל השוק( 

לכ-100 מיליון שקל האם הכנסה של כמה עשרות אלפי שקלים 
לסוכן שיעסוק בתחום באופן מקצועי ומעמיק היא זניחה? תירוץ 

ההכנסה הנמוכה משמיט את הקרקע למול ערוצי המכירה 
הישירים, ובעצם אומר כי הסוכנים מעוניינים רק בהכנסה: מרכיב 

השירות והמקצועיות והמאמץ שכרוכים בעבודה אינם נחשבים.
6. זמן ההתעסקות בביטוח נסיעות ותפעול הצעה/ הפקה/ 

גבייה גבוה יחסית לתגמול.
המענה לתירוץ: התחושה כי שיווק, מתן הצעה, קבלת עסק 

והפקת פוליסה הוא תהליך ארוך, אינה נכונה כלל. במערכות 
הטכנולוגיות של היום אפשר להפיק פוליסה תוך זמן קצר, 

בתהליך הגבייה אוטומטי. ככל שהסוכן/ עובדי משרדו מכירים 
את הלקוח וצורכיו טוב יותר, זמן התפעול הולך ומתקצר. 

שיפורים טכנולוגיים ואדמיניסטרטיביים נוספים אף עשויים 
לקצר תהליך זה. 

7. מקצועיות. סוכנים רבים אינם מכירים היטב את המוצר ולוקים 
בחוסר מקצועיות, כך שאינם בטוחים במכירתו ואינם מעוניינים 

לעסוק במכירתו.
המענה לתירוץ: אכן, לא כל הסוכנים מעורים ומכירים היטב את 

פוליסות נסיעות חו"ל )בניגוד לפוליסות אלמנטרי ובריאות(, אם 
כי החשיפה לתחום בשנים האחרונות הביאה להרחבה בידע.
להערכתי, חברות הביטוח ישמחו להרחיב את הידע ולערוך 

השתלמויות באם תגיע דרישה כזו מקרב סוכני הביטוח, שכן ידע 
ומקצועיות יגדילו את היקפי המכירות. הידע והתמקצעות בסוג 

ביטוח זה יורחב ככל שיעסקו בו יותר סוכנים ויצטבר ניסיון.
8. חוסר שביעות רצון של הלקוח במקרה של תביעה. סוכנים 

רבים חוששים מתביעה בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל וחוסר 
שביעות רצון של הלקוח יכול להזיק לקשרים ולהשליך על מגוון 

העסקים של הלקוח אצל הסוכן )ובפרט בתביעות קטנות(.
מענה לתירוץ: התחושה כי תביעה קטנה/ זניחה בתחום ביטוח 
נסיעות לחו"ל עלולה לקלקל את מערכת היחסים שבין הסוכן 

ללקוח אינה נכונה. תביעות הן בדרך כלל מקור של אפשרות 
של חיכוך עם הלקוח/ חברת הביטוח ותביעות קטנות קיימות גם 

בענפי ביטוח אחרים. מניסיוני, בהחלט אפשר לומר כי תביעות 
קטנות משולמות בדרך כלל מהר וללא כל בעיה. בתביעות 
רפואיות קטנות, שהתרחשו בחו"ל, הסיטואציה בדרך כלל 

פשוטה וברורה, כך שאפשר לומר כי טיפול של סוכן בתביעה 
יעלה את ערכו מול הלקוח. התמקצעות תעשה את ההתמודדות 

מול תביעה קלה יותר.
מצאתי דווקא כי סוכנים רבים עוסקים ומטפלים בתביעות 

בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל של לקוחותיהם, אף שלא רכשו את 
הביטוח דרכם )אלא בערוצים לא מורשים - שם ההתנהלות היא 

כמו מול ביטוח ישיר(. תופעה זו מעידה על כך שהלקוח מכיר 
בערכו של הסוכן וסומך עליו. הסוכן, בכל מקרה, מטפל בתביעת 

הלקוח גם אם לא רכש את הביטוח דרכו, ואם הלקוח יהיה 
מאוכזב מטיפול הסוכן אין לכך כל משמעות היכן נרכש הביטוח.
9. חוסר בתחרות בין חברות הביטוח. מעט מאוד חברות ביטוח 

עוסקות בתחום ביטוח נסיעות באופן מקצועי. נכון להיום, 
כ-90% מהמכירות מבוצעות על ידי שלוש חברות ביטוח בלבד. 

חברות ביטוח רבות אינן עוסקות בתחום או נותנות פתרונות  
חלקיים בלבד. ההיצע הדל של חברות שעוסקות בתחום וחוסר 

תחרות גורמים לחלק מסוכני הביטוח לא לעסוק בתחום.
מענה לתירוץ: פעילות של סוכני ביטוח בתחום ביטוח נסיעות 

לחו"ל )אולי גם שינוי ואכיפה של הרגולטור( תביא בהכרח 
למצב שבו כל חברות הביטוח לא יוכלו להתעלם מהתחום 

ויעסקו בו. בין חברות הביטוח תהיה תחרות - במוצרים, 
במחירים, בשירות וכמובן תחרות בין החברות על הסוכן עצמו. 

קיימות דוגמאות למצב מעין זה, שבו כניסת גורמים חדשים, 
כמו גם שיפורים במוצרים ובהתייחסות של חברות הביטוח, 

העירה את השוק ואת סוכני הביטוח ויש גידול משמעותי 
במכירות של הסוכנים.

10. סיבות נוספות - חברתיות, התנהגותיות. "רוב סוכני הביטוח 
לא עוסקים בתחום ואיני שונה מהם", "מעולם לא עסקנו בתחום 

ואיני מעוניין לעסוק בו". סיבות של שמרנות/ עצלנות ושובע.
מענה לתירוץ: סוכן חייב למכור ביטוח נסיעות חו"ל ללקוחותיו, 
שכן מתן אפשרות ללקוח לבדוק הצעות בשוק עלולה לגרום לו 
לבדוק הצעות ולבצע ביטוחים גם בענפים אחרים במקום אחר, 

כך שהתעלמות מהתחום עלולה לסכן את הסוכן. כמובן שקיימת 
האפשרות של הזדמנות עסקית מול לקוח הרוכש ביטוח נסיעות 

לחו"ל באמצעות הסוכן. במידה שסוכני ביטוח מסוימים יעסקו 
בתחום ואחרים לאו, סביר שלקוח של סוכן יפנה למתן פתרון 

ביטוח לסוכן אחר - שירות טוב, אמינות ומקצועיות ישאירו את 
הלקוח אצל הסוכן האחר. 

סוכן ביטוח חייב למצב את עצמו כבעל אוטוריטה בשיווק 
ובמכירת ביטוח מול הלקוח ולתת לו פתרון כולל. מתן פתרון 

כולל ללקוח יעבה את הבידול של סוכני הביטוח מערוצי 
המכירה האחרים וייתן להם לגיטימציה כנותני שירות מקצועי 

שמתפרנסים מכך בכבוד.
לסיכומו של עניין, סוכן הביטוח צריך למכור ביטוח נסיעות 

חו"ל, מכיוון שחובתו המקצועית ללקוח היא להגן ולשמור עליו.

המשך מעמוד 2
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כלל בריאות תערוך סדנאות חיתום רפואי עבור 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים לסוכני הלשכה

בפגישת נציגי ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה עם נציגי 
חברת הביטוח כלל סוכם כי כלל תערוך סדנאות חיתום 

לילדים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף הלשכה, כדי שסוכני 
הביטוח ילמדו את הנושא ויוכלו לסייע למשפחותיהן של 

ילדים כאלה.
במסגרת מאמצי הלשכה לקידום אפשרויות 

השיווק של ביטוחי בריאות וסיעוד לאוכלוסיית 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים, נפגשו בשבוע שעבר 
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד יואל זיו ואחראי תת 
הוועדה לקידום הנושא ארז סולנברג, עם משנה 
למנכ"ל כלל וראש חטיבת הבריאות דניאל כהן, 

היועץ הרפואי של כלל בריאות והחתם הראשי של 
כלל, לצורך שיתוף פעולה בפרויקט.

הצדדים דנו באפשרויות שיתוף הפעולה כדי 
להקנות לסוכני הביטוח ידע מקצועי הקשור 

לחיתום הרפואי המיוחד לאוכלוסיית הילדים בעלי 
צרכים מיוחדים. הוחלט כי כלל בריאות תערוך סדנאות חיתום 

להכרת הנושא בשיתוף הלשכה, שיהיו מיועדות לכלל סוכני 
הביטוח חברי הלשכה.

ההשתלמויות יועברו על ידי רופאי וחתמי חברת הביטוח ובעת 
הצורך יוזמנו מומחים חיצוניים. מטרת הפרויקט היא להעניק 

לסוכן הביטוח כלים להבנה של הנושא, וכך להגביר את 
המכירות בתחום הזה גם בחברות ביטוח אחרות.

בוועדת הבריאות והסיעוד של הלשכה סבורים כי הידע המצוי 
בידי סוכני הביטוח בתחום אינו מספק והקנייתו תאפשר 

לקדם את הנושא הכאוב לטובת ציבור הילדים והוריהם. 
בלשכה מאמינים שהידע בתחום יאפשר להגדיל את מעגל 

המבוטחים מקרב הילדים בעלי צרכים מיוחדים. עצם העובדה 
שנוצר שיתוף פעולה עם חברת ביטוח מגדילה את הסיכוי 

למחויבות שלהם לעניין.
לדברי זיו, "יש לא מעט ילדים שאפשר לבטחם 
בביטוח סיעודי, אבל מפאת חוסר הידע הם לא 
מבוטחים וההורים שלהם דואגים שלא יהיה מי 
שיטפל בהם כשימותו. כיום, מעט מאוד ילדים 

מתקבלים לביטוח סיעודי. אנחנו לא מדברים על 
ביטוח סיעודי לילדים שהם כבר סיעודיים, אלא 
על ילדים שהם לא סיעודיים אבל מעצם היותם 
אוטיסטים, למשל, חברות הביטוח לא מבטחות 

אותם. להערכתנו, לפחות 20% מהילדים המוגדרים 
כאוטיסטים יכולים להתקבל לביטוח, אך בפועל 

מתקבלים 2-3% בלבד.
"התחושה היא שחברות הביטוח באופן גורף לא מבטחות 

ילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, בעיקר בביטוח סיעודי, 
כדי לא לקחת סיכונים. יכול להיות שהן גם לא יודעות 

להתמודד עם הבעיה. לצורך כך, מינינו תת ועדה בלשכה, 
בראשות ארז סולנברג, בשביל לקדם את הנושא, באמצעות 

הקניית כלים גם לסוכני ביטוח וגם לחברות הביטוח. נשתמש 
בידע חיצוני שהצטבר אצל רופאים שעוסקים בתחום וננסה 
לעשות מפגש בין הידע הזה לידע של חברות הביטוח, כדי 

להעניק כלים מקצועיים לסוכנים להתמודד עם הבעיה".

סוכני הביטוח בישראל מברכים את חברת הראל על החלטתה להפסיק 
לשווק באופן ישיר ללקוחות הסוכניםÆ אנו קוראים לכל חברות הביטוח∫ 

Æהצטרפו לשינוי¨ הפסיקו את השיווק הישיר



המחיר הינו לאדם בחדר זוגי בחישוב של 2+2 ילדים.
המחירים משתנים וכפופים לזמינות החדרים בעת ביצוע ההזמנה * ההטבה 

ניתנת בהזמנה טלפונית בטלפונים להזמנות המצויינים במודעה לעיל בלבד  
*אין כפל מבצעים והנחות * עד גמר המלאי * ט.ל.ח.

מחירים בלעדיים לחברי הסתדרות סוכני הביטוח

שבוע גרמניה ואוסטריה 
חבילות לזוגות ומשפחות של מונה סיטונאות 

גרמניה היער שחור

אוסטריה זאלצבורגלנד גן העדן של אירופה

שטוטגרט
יולי 

799 €

> מיום שלישי עד יום שלישי
> טיסות שכר של ארקיע

> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח
> 7 לילות לינה במלון וארוחות בוקר

 

אוגוסט        
869 €

פרנקפורט

> טיסות סדירות של לופטהנזה
> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח

> 6 לילות לינה במלון וארוחות בוקר
 

יוני | יולי | ספטמבר     € 799 

אוגוסט | אוקטובר       € 859 

וינה
יולי 

699 €

> טיסות סדירות של אוסטריאן
> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח

> 6 לילות לינה במלון וארוחות בוקר
 

אוגוסט        
729 €

מינכן

> טיסות סדירות של לופטהנזה
> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח

> 6 לילות לינה במלון וארוחות בוקר
 

יוני | יולי                       € 749 

אוגוסט | ספטמבר    € 760
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 "מערכת הבריאות בישראל
היא עדיין בין הטובות בעולם"

ביום שני: כנס בריאות וסיעוד
של לשכת סוכני הביטוח

"מערכת הבריאות שלנו בכלל והציבורית בפרט היא עדיין 
בין המערכות הטובות בעולם", אומר מנכ"ל משרד הבריאות 

היוצא רוני גמזו בראיון לרגל יום העיון בנושא בריאות 
וסיעוד של לשכת סוכני הביטוח. "נכון שיש קשיים במערכת 

שמתעצמים מכיוון שהאוכלוסיה מזדקנת והתשתיות לא 
מסוגלות לספק את כלל הצרכים של המערכת. השינויים 

האלה מנוצלים על יד גורמים פרטיים 
לדחיפת האזרחים לביטוח פרטי, ובכך 

צריך לטפל ולמנוע את התעצמותה של 
המערכת הפרטית".

גמזו עזב בתחילת החודש את תפקידו 
במשרד הבריאות, לאחר ארבע שנים 

שבהן כיהן כמנכ"ל המשרד ובעיצומה 
של תקופה סוערת, הכוללת את 

המשבר בבית החולים הדסה ואת 
פרסום מסקנות ועדת גרמן שיקרה 
בקרוב, על רקע מתיחות מתמשכת 

בינו לבין שרת הבריאות יעל גרמן. גמזו 
מונה לתפקיד על ידי סגן השר יעקב 

ליצמן וכשגרמן מונתה לשרת הבריאות 
היא החליטה להשאיר אותו בתפקיד. 
אלא שחילוקי הדעות בין השניים היו 
גדולים מדי ולפני כשלושה חודשים 

הודיעו השניים על עזיבתו.
לטענת גמזו, "אזרחי ישראל לא זקוקים 
כיום לביטוח פרטי מכיוון שהם מקבלים 

סל ציבורי בעל מגוון שירותים רחב. אבל הביטוח הפרטי 
מספק בחירה של המנתח ושל הרופא המייעץ - המשמעות 

הבריאותית היא שולית, אבל פסיכולוגית אזרחים רבים 
נתפסו להייפ הזה ללא כל רציונל לוגי. הם נדחפים לביטוחים 

הפרטיים ללא סיבה".
באחרונה פורסמה ב"גלובס כתבה שסקרה את זמני ההמתנה 

הארוכים לניתוחים בישראל. הביטוחים הפרטיים יכולים 
להקל על המבוטח ולקצר לו את זמן ההמתנה.

"ברמת המקרו של המערכת הציבורית מימון פרטי מגדיל 
את זמני ההמתנה הממוצע של האוכלוסיה. הוא אמנם מגדיל 

את האספקה הפרטית ומקצר תורים לאי אלו אנשים - אבל 
מקטין את האספקה הציבורית בנפח גדול יותר, וכך מאריך 

את הממוצע והחיבור המצרפי של זמן ההמתנה. הפתרון 
הוא לקצר תורים במערכת הציבורית, במימון ציבורי ולא 

באמצעות פוליסה פרטית". 
האם אזרחים רבים משלמים על כפל ביטוחים?

"יש המון מקרים של כפל ביטוחים: 
ל-30% מאזרחי ישראל אוחזים 

בביטוחים פרטיים ובביטוחים משלימים. 
זו כמות עצומה בכל קנה מידה והבזבוז 

הזה יוצר בעיות רבות במערכת. אדם 
משלם כפול עבור ביטוח בריאות, אז 

לעתים הוא יוצר מימושים לא הכרחיים 
שנובעים אך ורק מעצם העובדה שיש 

לו כמה ביטוחים, מכיוון שהוא לא 
מרשה לעצמו לא להשתמש בביטוחים 

שעליהם הוא משלם. המצבים האלה 
קורים בעיקר במערכת פרטית בסעיפים 

של בחירת רופא או מנתח ולעתים גם 
נעשה שימוש בטכנולוגיות ובמכשור לא 

הכרחיים. כשיש לך ביטוח אתה רוצה 
לממש אותו, וזה נהיה עוצמתי פי כמה 

כשיש לך כמה ביטוחים".
אז מה תפקידו של סוכן הביטוח בעולם 

ביטוחי הבריאות והסיעוד?
"במצב הקיים שבו בכל זאת משווקים 
ביטוחים פרטיים, לסוכן יש תפקיד מכריע – הוא צריך להיות 
מקצועי, אמיתי ולשרת את הלקוח שלו. המבחן שלו מתקיים 
ביכולת שלו לומר ללקוח: 'יש לך שב"ן, ביטוח משלים, עזוב, 

אתה לא צריך ביטוח פרטי נוסף על כך'. סוכן הביטוח לא 
צריך להתפתות רק למכור ולמכור, אלא להיות שקוף ולהגיד 

'הרווח שלך מהביטוח הזה שולי מאוד'. כמה סוכני ביטוח 
כאלה יש? כנראה שזה תיאור מאוד אוטופי, אבל להערכתי זו 

החובה המקצועית של כל סוכן כלפי הלקוחות שלו".
הריאיון המלא יתפרסם במגזין מיוחד שייצא לקראת יום 

העיון בנושא בריאות וסיעוד שיתקיים ב-23 ביוני

כנס לשכת סוכני הביטוח בתחומי הבריאות והסיעוד יתקיים 
בשבוע הבא, יום שני, ה-23 ביוני, ב"אבניו" בקריית שדה 
התעופה, בהשתתפות הגורמים המרכזיים בענף הביטוח, 

הבריאות והסיעוד. יום העיון השנה ייערך בסימן "הסוכן 
בקדמת הבריאות: רפואה ציבורית מול רפואה פרטית", על 

רקע ועדת גרמן בנושא ביטוחי הבריאות.
בין הדוברים בכנס יהיו נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה 

אברמוביץ; מנכ"ל בית חולים הדסה הפורש ד"ר אביגדור 
קפלן, שיסקור את הרפואה הפרטית מול הרפואה הציבורית; 
מנהלת מחלקת ביטוח בריאות במשרד המפקח על הביטוח 
שרונה פלדמן; מנכ"ל פספורטכארט אלון קצף, שירצה על 
החזרת ביטוח הנסיעות לחו"ל לסוכן הביטוח; ועו"ד שמיר 

קמינסקי, שיסקור את המלצות ועדת גרמן. את יום העיון ינחה 
קובי אריאלי.

כמו כן, יוצגו בכנס תוצאות סקר שביעות רצון חברי הלשכה 
מחברות הביטוח בתחום הבריאות והסיעוד.

לדברי יו"ר ועדת בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח 
יואל זיו, "המבחן האמיתי של ועדת גרמן יהיה ביכולת של 

הממשלה לתקצב את משרד הבריאות. אם לא יוזרמו כספים 
למערכת, נחזה במשחק לגו של העברת כספים ממחלקה 

למחלקה. כל עוד מערכת הבריאות הציבורית לא מתוקצבת 
בהתאם, כל אדם בישראל זקוק לביטוח בריאות פרטי. בכנס 

יציגו טובי המומחים תמונת מצב מקיפה ועדכנית בנוגע 
לביטוח הבריאות בישראל, לאור ועדת גרמן".
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נאמנות, מקצועיות וכל מה שביניהן
סוכנים רבים מביעים חשש מהביטוחים הישירים ומהשיווק 
האגרסיבי שלהם. התשובה שלי לחשש זה היא פשוטה – 

עלינו להתמקצע כמה שיותר.
איני רואה תחליף אפשרי לסוכן ביטוח מקצועי ככלל, בייחוד 

ככל שהעסק מורכב יותר. אתן לכך שתי דוגמאות משני 
ענפים שונים: סוכנים רבים מפחדים להיכנס לתחום העסקי, 

בין היתר מכיוון שענף זה דורש רמת התמקצעות מאוד 
גבוהה. אני טוען שזו בדיוק ההזדמנות 

והסיבה להיכנס לתחום, וכך להדגיש את 
הערך המוסף שלנו כאנשי מקצוע שאין 

להם תחליף.
כשסוכן ביטוח נכנס לעסק ומאבחן ביחד 

עם בעליו את הסיכונים הייחודיים לו, החל 
בסיכוני אש, עובר בפריצה, צד ג' וחבות 
מעבידים וכלה בחבויות מורכבות יותר, 

כמו חבות מוצר ואחריות מקצועית, ובודק 
סכומי ביטוח כדי להימנע מביטוח חסר, 
עובר על ההרחבות והסייגים לפוליסה 

ומתאים אותם לצורכי הלקוח ככל שאפשר, 
בעל העסק כבר קונה את הסוכן. הוא מבין 

שיש לו איש מקצוע לצדו ומוכן לשלם 
עבור המקצועיות הזו – ובצדק. כל סוכן 

בעל ניסיון יודע כמה קל יותר להתנהל בעת תביעה, אם שלב 
החיתום של הפוליסה בוצע כהלכה. 

לאחר פגישה מוצלחת כזו כבר קל יותר לסוכן לבטח ללקוח 
גם את המוצרים הפחות מורכבים שלו, כמו רכב ודירה, וככל 
שהפגין יותר מקצועיות והביא ערך מוסף, סוגיית המחיר של 

הפוליסה נהפכת למשנית.
דוגמה שנייה היא נושא ביטוחי הבריאות: גם בתחום זה אני 

פוגש סוכנים שמפחדים לצלול פנימה, על אף שאלו פוליסות 
מצילות חיים. 

אם סוכן משכיל להעביר ללקוח בפגישה את הפרקים השונים 
שנכללים בביטוח הבריאות ומצליח לייצר לו סדר בנושא, 

ומעבר לצורך בביטוח גם מצליח להסביר לו את ההבדלים 
בין המוצרים השונים של חברות הביטוח השונות ושל קופות 

החולים ואת היתרונות והחסרונות של כל מוצר, הלקוח קולט 
שהוא יושב מול איש מקצוע שמבין באמת בביטוחי בריאות 

ועל אף שלא יזכור בדיוק את כל שלמד, הוא יזכור טוב מאוד 
שסוכן הביטוח שלו מבין בנושא - וזה מה שחשוב.

לא פעם אני זוכה לשיחה מלקוח שנפגשתי אתו בעבר, 
שפונה אלי בנוגע להצעה טלפונית שקיבל מחברות ישירות. 

אותו לקוח זוכר לטובה את מומחיותי בתחום הבריאות, ואילו 
אני רואה זאת כהזדמנות לעניין את הלקוח במוצר נוסף, בין 

אם מדובר במוצר שהציעו לו ובין אם מדובר במוצר אחר. 
לכן אני מדגיש בפני הסוכנים הצעירים – 
תתמקצעו. אנו נמצאים בתחום אינסופי 

ומעניין בצורה בלתי רגילה. ככל שתעמיקו 
בחומר ותשאלו יותר, תגיעו לכנסים 

ולהדרכות שהלשכה מציעה לכם, ובעיקר 
תשבו ותחפרו בפוליסות שאתם מוכרים, 

בתנאים השונים ובמגבלות השונות בכיסוי, 
כך תצליחו יותר.

נושא נוסף שהועלה בפניי הוא שאלת 
הנאמנות ללקוח, מול הנאמנות לחברת 
הביטוח, שבפועל משלמת לנו עמלות. 

מבלי להיכנס להיבט המשפטי של סוגיה זו 
ובקצרה האמירה שלי בנושא היא ברורה – 
עלינו תמיד לעמוד לצד לקוחותינו, למעט 

במקרים של מרמה חו"ח. 
הערך המוסף האדיר שלנו כסוכנים הוא היכולת שלנו לגרום 
לחברות הביטוח לשלם תביעות שלא היו משולמות בלעדינו, 

מבלי לגרור את הלקוחות לדיונים ממושכים בבתי משפט. 
היכולת הזו באה לידי ביטוי בניהול ויכוחים ענייניים הקשורים 
למהות התביעה והעלאת טיעונים שלמדנו ממבחני הפסיקה 

ומניסיון השנים שצברנו. כמו כן, רק לנו היכולת להשתמש 
בעוצמה שלנו, כגוף שמוכר עבור חברות הביטוח מסה של 
פוליסות, לצורך שינוי החלטת החברה בנושא התביעה או 

השגת פיצוי "לפנים משורת הדין" ללקוחותינו.
אני באמת מאמין במקצוע האדיר הזה שנקרא סוכן ביטוח. אני 

קורא לכל המתלבטים: תחברו לסוכנים ותיקים, תלמדו מהם 
ותכניסו דם חדש לענף, משום שאין תחליף לסוכן ביטוח, לא 

בעתיד הקרוב ולא בעתיד הרחוק. לשכת סוכני הביטוח תסייע 
לכם בחיבור בין סוכנים ותיקים לצעירים, כדי לאפשר לענף 

שלנו להמשיך ולהתפתח.

מאת עו"ד אוהד פינקל, חבר הוועדה לסוכנים צעירים

כ-150 סוכנים ובני זוג הגיע לסיור בירושלים, שאורגן על 
ידי יו"ר מחוז ירושלים שמואל אשורי, לרגל פסטיבל האור 

שמתקיים בעיר בימים אלה.
המשתתפים נהנו מסיור בן שעתיים ברחובות העיר העתיקה. 
בתום הסיור הוזמנו כל המשתתפים לכיבוד קל במלון מצודת 

דוד. האירוע נערך בשיתוף עם קבוצת רימונים, שמעניקה 
שירותי גרירה ונספחי בריאות.

באירוע נכחו גם נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר אודי כץ, 
יו"ר הוועדה לרווחת הסוכן עוזי ארגמן ויו"ר מחוז השפלה 

אורי ששון.
לדברי יו"ר מחוז ירושלים, שמואל אשורי, "האפקטים של 
האורות בעיר העתיקה היו נפלאים. זה היה אירוע מדהים, 

חד פעמי. הסוכנים ומשפחותיהם שהגיעו במיוחד נהנו מאוד 
מהסיור".

150 משתתפים בסיור שערך
מחוז ירושלים לרגל פסטיבל האור
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מעשני סיגריות חשמליות ישלמו פרמיות גבוהות 
יותר משל לא מעשנים עבור ביטוחי חיים

מבטח המשנה מהגדולים בעולם Munich Re דוחק בחברות 
הביטוח לחייב את מעשני סיגריות חשמליות בפרמיות ביטוח 

חיים גבוהות יותר, השמורות למעשנים בלבד.
כיום מבדילות חברות לביטוח חיים רק בין אנשים שמעשנים 

ללא מעשנים בהווה. ואולם הצריכה הגוברת של סיגריות 
חשמליות הצריכה את סיווגן בקטגוריית 

הערכת סיכונים אופיינית שבוצעה על ידי 
מבטחים.

"כשאנו מדברים על הערכה רפואית 
של תופעה כלשהי, אנחנו נוטים בדרך 

כלל לבסס את ההחלטה שלנו על 
מחקרים מדעיים", אומר הקרדיולוג 

קרסטן פילצמאייר, שמנהל את המרכז 
 .Munich Re-הרפואי לביטוח חיים ב

"נכון לעכשיו, אנחנו ממליצים למבטחים 
להתייחס לאנשים שמעשנים סיגריות 

חשמליות כאילו היו מעשנים".
לדברי פילצמאייר, עד כה נערכו מעט 

מאוד מחקרים שבדקו את ההשפעות של 
סיגריות חשמליות/ אלקטרוניות. ההשפעות ארוכות הטווח 

של שאיפה ונשיפה של עשן סיגריה אלקטרונית, המכונה 
Vaping, עדיין לא ידועות. אותו הדין לגבי הערכת השפעות 

התרכובות כימיות שמכילות סיגריות חשמליות.
מעשנים נדרשים לשלם פרמיות גבוהות יותר מפני ששיעור 

התמותה שלהם גבוה יותר, כמו גם שיעורי התחלואה. ואולם 

מכיוון שכרגע אין דרך לשלול את האפשרות של השפעות 
שליליות על בריאותו של אדם שנגרמו בידי סיגריות 

אלקטרוניות, בשל הניקוטין וחומרים כימיים אחרים שבהן, 
הוחלט כי גם מעשני סיגריות אלקטרוניות יידרשו לשלם 

פרמיות גבוהות יותר.
בניגוד לסברה הרווחת כי סיגריות 

אלקטרוניות פחות מזיקות מסיגריות 
רגילות, בשל היעדר הטבק המסרטן, ולכן 

אין צורך להכלילן בקטגוריית המעשנים 
לצורך ביטוח חיים, מסביר פילצמאייר כי 
"ניקוטין הוא חומר המשפיע על תפקודי 

גוף מסוימים ויש לו יכולת ליצור מחלות. 
בנוסף, התוספים הכימיים יכולים אף הם 

להוות פונקציה מסרטנת".
מבוטחים חדשים נדרשים לעבור בדיקת 
קוטינין, שיכולה לזהות אם קיים ניקוטין 
בגוף, ללא קשר לצורה שבה הוא נצרך. 

כיום לא קיימות בדיקות שיכולות לזהות 
את מקור הניקוטין בגוף, בין אם זה 
סיגריות, סיגריות אלקטרוניות או מוצרי ניקוטין חלופיים 

אחרים.
Munich Re מייעצת למבטחים לכלול סעיף חדש בטופסי 

ביטוח החיים שלהם, שבודקת אם המבקש משתמש בניקוטין 
חלופי או התקנים בתחליפי ניקוטין אחרים, כמו מדבקות 

ניקוטין, מסטיק ניקוטין או סיגריות אלקטרוניות.

מאת יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל

חדש בלשכה
הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות 

אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר 
לסמארטפונים ולטאבלטים.

ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל2501*

סניף אשדוד/ אשקלון,
בשיתוף סטארט שירותי דרך ואיתוראן,

יערכו הפלגה מיוחדת בשילוב הרצאות מקצועיות
ביום שני, ה-7 ביולי, ב-18:30.

מספר המקומות מוגבל; יש להירשם מראש 

כנס מחוז חיפה והצפון
למכירות, ניהול, מוטיבציה ומצוינות

יתקיים ב 9-10/7 במלון פלאז'ה נצרת בשיתוף
הפניקס חברת לביטוח-אשכול צפון,

סמארט גרופ-סוכנות לביטוח, ופל סרוויס-שרות פל.
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האם האיטום בהכרח לקוי?
מכירת פוליסת ביטוח דירה היא מיומנות ששמה את הסוכן 

בסיכון תמידי. הלקוח בטוח שהוא רכש "תעודת אחריות" לכל 
נזק לביתו, ומנגד, בבוא מקרה הביטוח תחפש חברת הביטוח 

את ההחרגה הרלוונטית בפוליסה כדי לסרב לשאת בנזק.
במקרה של נזקי מים, תשובה שכיחה לסירוב כיסוי הנזק 

היא "איטום לקוי". חברת הביטוח מסבירה ללקוח 
שהפוליסה לא מכסה נזקי מים שנגרמו בשל 

"איטום לקוי", שכן חלק בלתי מבוטל מהמבוטחים 
לא עוסקים בשגרה באיטום דירתם לחלוטין, 

המבוטח ניזוק והעלויות הכרוכות בתביעה שכזו 
גורמות לו לוותר על תביעתו.

נציג לכם שתי דוגמאות שמבהירות מתי נכון לוותר 
על תביעה ומתי יש לעמוד על הזכויות:

עדנאן רכש פוליסה מחברת הראל. איתרע מזלו 
וכעבור ארבעה חודשים ממועד רכישת הפוליסה, 

הופיעה רטיבות בחדר האמבטיה שלו ובדירה 
שתחתיו. עדנאן זימן את שמאי חברת הביטוח 

שצילם תמונות, שירבט מלים והלך. כעבור כמה 
ימים חזר השמאי וערך בדיקה תרמית של הקירות 
והרצפה. לימים שיגרה הראל הודעה שאין בכוונתה 

לשאת בנזקיו מחמת "איטום לקוי".
עדנאן לא קיבל את עמדת המבטחת ופנה לשמאי 

מטעמו. כשהשמאי התייצב בדירה, הוא ערך בדיקה 
מקיפה ונאלץ להסכים, כי אכן השנים עשו את 

שלהן וגם הדבקת קרמיקה על הריצוף שהיה קיים 
לא מנעה מהמים לחדור ולגרום לנזקים לדירת המבוטח 
והשכן. הקירות המקולפים וכתמי המים הנסתרים ברחבי 
הבית הסגירו שאכן האיטום היה לקוי, ואין טעם בהגשת 

תובענה.
במקרה כזה יש לתת דגש לאכזבתו של עדנאן בעיקר מסוכן 

הביטוח שלו. עדנאן שב והדגיש, כי הסוכן לא הסביר לו, 
בטרם רכש את הפוליסה, את המשמעויות הנלוות לה. הוא רק 

הבטיח שבבוא היום הראל תשלם לו עבור הנזקים שבבית.
מנגד, נספר על משפחת נ', המתגוררת בבית בן עשר שנים 

בקרבת הים. כשפנתה המשפחה לסוכן הביטוח, הוא עמד 
על כך שמיקום הבית וערכו מחייבים לצפות את פני העתיד, 

ולכן המליץ על הרחבה גם למצב של איטום לקוי. כעבור 
כמה שנים, בסערה שהתרחשה בינואר 2013, המשקעים 

הכה חריגים בעוצמתם והיקפם גרמו לנזקי מים בכל ארבעת 
מפלסי הבית.

המשפחה פנתה לסוכן וכעבור יומיים הגיע שמאי מטעם 
חברת מנורה. השמאי ערך רישומים, צילם תמונות, ביקש 
מהמשפחה להעביר לו הצעה לתיקון הנזק ונפרד לשלום. 

המשפחה פנתה לבעלי מקצוע שהעריכו את 
הנזקים בכ-330 אלף שקל.

לימים, שמאי ובודק מטעם המבטחת הגיעו לבית 
המשפחה, ערכו סיור מקיף ברחבי הבית, ביצעו 

צילום תרמי באמצעות מצלמה ייחודית ועזבו את 
המקום תוך התעלמות מבקשת המשפחה לקבל 

העתק מדו"חותיהם.
המשפחה, הם המבוטחים, ביקשה מחברת הביטוח 
לקבל תשלום לתיקון הנזקים, או לחילופין שחברת 

הביטוח תישא בעלויות החברה שעמה היא 
קשורה. כעבור שישה חודשים מיום האירוע, קיבלה 

המשפחה 8,500 שקל בלבד, בהעברה בנקאית, 
ללא נימוק לגובה הסכום.

המשפחה שחשה שנעשה לה עוול, פנתה לשמאי 
פרטי ולמשרדנו. בעקבות פנייתנו למבטחת, 

התקבלו הדו"חות שעליהן היא הסתמכה, שהועברו 
לבדיקת שמאי ומהנדס. אנשי מקצוע אלו הגיעו 

אף הם לבית והופתעו לגלות שהנימוקים שעליהם 
מסתמכת מנורה אינם מדויקים.

בעוד שנטען שהנזקים נגרמו בעקבות "איטום 
לקוי", בפועל התגלה שהאיטום כלל לא לקוי, שהריצוף 

והצנרת תקינים ואף עמדו בימי גשם וסופות שבאו לאחר מכן 
ללא כל קושי. השמאי והמהנדס מטעם המשפחה הרחיבו 

ובדקו את מזג האוויר ביום האירוע ונוכחו שמדובר בסערה 
כה חמורה, ובהתחשב בקרבה לים, הרוח החזקה והמשקעים 
החריגים בכמותם, לא היה איטום שהיה יכול למנוע את הנזק.

התביעה בעניין זה מתנהלת בימים אלו ממש ונעדכנכם 
בתוצאותיה בהמשך. עם זאת, כאן למדים אודות חשיבותה 
של חוות דעת שנייה, גם כשהיא כרוכה בתשלום, לצד ליווי 
של סוכן שמעורב בתביעה מיום המקרה ועד להגשה לבית 

המשפט: למרות הנזק והתנערות חברת הביטוח, למבוטחים 
אין כל טענה כלפי הסוכן והם ממשיכים לצעוד אתו יד ביד גם 

היום.

מאת עו"ד ד"ר יריב וינצר ועו"ד אדם וינצר

היכונו ליום עיון בריאות וסיעוד ארצי
הסוכן בקדמת הבריאות: רפואה ציבורית מול רפואה פרטית

ביום שני 23 ביוני 2014 בשעה 8:30 ב"אבניו" קרית שדה התעופה 

שריינו את המועד ביומנכם.
לפרטים נוספים ולתוכנית יום העיון - כנסו לאתר הלשכה
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לוח הביטוח
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי-050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 0543971771

אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות 
בעייתיים", שלא נעשה בחברת הביטוח שלך, אנו 
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד 
אחר, תוך 24 שעות, ביטוח חובה - לא משולם, 

בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה

משרדי "הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

שיתופי פעולה בהתאמה אישית לפי בחירתך:
סוכנות ביטוח ותיקה במרכז מציעה לך סוכן 

הביטוח עם תיק ,
שרותי משרד \ אפשרות למיקום \ או תפעול או 

רכישה: חלקית \ מלאה.
להתקשרות: נייד – 052-2534669

uri@eini.co.il או מייל

דרושים
דרוש/ה עובד/ת בתחום האלמנטר כולל ניסיון 

בטיפול בתביעות
למשרה מלאה במשרד לסוכנות ביטוח

בקרית גת.
בעלת אוריינטציה שיווקית. ניסיון חובה.

נא לשלוח קורות חיים
gina_p1@netvision.net.il -ל

לחברת ביטוח דרושים אנשי מכירות פרילנס 
למכירת פוליסות ביטוח.

אצלנו תקבלו שירותי בק-אופיס
ומודל תגמול ייחודי.
יעל 073-2168315

למשרד ביטוח דרושה פקידה עם ותק לרכב 
ודירות מאזור הקריות. נא להעביר קורות חיים 

לפקס 04-6902587 טלפון 052-4349090

לסוכנות ביטוח ותיקה דרושה רפרנטית לשרות 
לקוחות בביטוח מנהלים ופנסיה

במשרה מלאה בתל אביב
נא לשלוח קורות חיים 

haybit@haybit.co.il-למייל
או לפקס-08-6326760

למשרד ביטוח ותיק בגוש דן
דרוש/ה פקיד/ה בעל/ת יכולת לטפל בתיק 

ביטוח אלמנטרי
הכרת הנושא ויכולת שיווקית חשובה

אפשרות לשעות עבודה גמישות
פרטים בטלפון 052-2218973

לסוכנות ביטוח ותיקה בכפר סבא
דרושה חתמת רכב בכירה, אחראית ויסודית 

בעלת נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה מסוג זה 
בסוכנות ביטוח או במשרד סוכן ביטוח.

תנאים טובים לעובדת המתאימה.
נא לשלוח קורות חיים

iostash@yahoo.com למייל
 050-7844477 איציק

השכרה ושכירות משנה
משרדים להשכרה בבניין שומרה,

ברחוב יפו 145 א', קומה 11 בחיפה.
המשרדים מרוהטים ומיועדים לסוכני ביטוח.

לפרטים: יעל מוסצ'י, טל. 04-8130313
פקס. 03-9251681

להשכרה משרד 2 חדרים
בבניין כלל רח' יפו ירושלים

המשרד משופץ כחדש, כניסה מידית
לפרטים 050-6305450

מתפנה חדר במשרד בת"א, ברח' אלנבי.
אפשרות לשירותי משרד ו\או שיתוף פעולה.

לפרטים: 054-3117755

סוכנות ביטוח
בכרמיאל  מציעה חדר מרווח

לסוכן כשוכר משנה.
054-5401900

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים 
במגדל בשטח של כ-300 מ"ר
עם סוכנות נוספת החל מחודש

יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290

בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד 
להשכרה החל מ 01/09/14.

מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי 3 חיפה במיקום 
מצויין על ציר מוריה )משרדי הלשכה לשעבר 

בחיפה(. הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות 

והוא ממוקם בקומת קרקע. בכוונתו להשכירו 
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס 

מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה 
איציק זילברמן – 050-8648060,

לירדנה שפיר – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

המבוטח מחכה שמונה חודשים לכסף מחברת 
הביטוח עבור מכוניתו שנהרסה בתאונה

צד הסוכן: ב-17 באוקטובר התרחשה תאונת דרכים, עם 
מכוניתו של המבוטח של הסוכן שמחה רביב. ב-23 באוקטובר 
הודיע המבוטח על התאונה, מסר כי אחותו של המבוטח נהגה 

ברכב וביקש להפעיל את הביטוח.
המכונית הוכנסה למוסך ושם קבע השמאי כי מדובר בטוטאל 

לוס. ב-6 בנובמבר הודיעה מגדל שנפתחה תביעה בנושא. 
לדברי רביב, כל המסמכים הנדרשים נשלחו לחברת הביטוח. 

ב-23 בדצמבר חתם המבוטח על הצהרה על אי התנגדות 
של בעל הרכב שהפיצוי עבור הנזק ייצא לפקודת המבוטח. 
בהמשך לבירור נמסר לרביב כי הצ'ק נמצא בחתימות, אך 

הוא לא שוחרר.
לאחר פניות רבות למנהלת מחלקת תביעות של מגדל 

שנשארו ללא מענה, הגיע ב-21 באפריל מכתב שבו נאמר כי 
התביעה נמצאת בבירור. "לא ייתכן שתביעה נמצאת בבירור 
מול חברת הביטוח במשך שמונה חודשים ופניות הסוכן לא 

נענות", טוען רביב.
לדבריו, "הפעם אחרונה שבה נשלח מייל ממגדל שהתביעה 
נמצאת עדיין בבירור היתה ב-30 באפריל. מגדל לקחו את 

שרידי המכונית מהמוסך להמשך בירור והם לא מספקים 
תשובות. הצ'ק כבר היה מוכן, ואז עצרו את התהליך. הם 

טוענים שזה נמצא בטיפול ובחקירה ושהלקוח שלי לא בסדר. 

מדובר במכונית מ-2000 ששוויה בסך הכל 15 אלף שקל. 
איזו חקירה כבר יכולה להיות על כך?"

תגובת החברה: ממגדל נמסר בתגובה כי פרטי המקרה 
ידועים היטב. "מפאת צנעת הפרט אנחנו מנועים להיכנס 

לפרטים, אבל סיבת העיכוב ידועה לכל הגורמים, כולל לסוכן. 
בינתיים אנחנו פועלים בהתאם להוראות הפיקוח ומעדכנים 

את הסוכן כנדרש. בימים הקרובים יקבל הסוכן הודעה 
מהחברה כי החקירה בתביעה עדיין מתנהלת".

גם אתם מעוכבים? יש לכם תביעה עומדת מול חברת הביטוח 
late@mil-media.co.il :שלא זוכה למענה? כיתבו לנו


