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ביטוח

ופיננסים

ורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ד
האוצר,  במשרד  והחיסכון  הביטוח 
נהלים  ובה  הוראות  טיוטת  פרסמה 
חדשים להתנהלות חברות הביטוח בעת יישוב 
בינואר  ב־1  לתוקף  ייכנסו  הנהלים  תביעה. 
באו  הביטוח  על  הפיקוח  ההוראות של   .2016
מקרה  בגין  תביעה  בעת  מבוטחים  על  להקל 
רבות  תלונות  בעקבות  גובשו  והן  ביטוח, 
שעברו  הביטוח,  חברות  נגד  מבוטחים  מצד 
"ההוראות  האגף.  אנשי  ידי  על  מקיף  בירור 
מצד  הוגן  להליך  ודאות  מייצרות  שפורסמו 
כתבה  מבוטחים",  כלפי  הביטוח  חברות 
נוסף  נדבך  מהווה  ההוראות  "קביעת  סלינגר. 
באסטרטגיה של אגף שוק ההון למיצוי מלוא 

זכויות המבוטחים".

ביטוח סיעודי
שונים,  ביטוח  לנושאי  מתייחסות  ההוראות 
סיעודי  בביטוח  התביעות  לסוגיית  היתר  ובין 
הביטוח  חברות  נוהגות  סלינגר,  לטענת  שבו, 
כדי  כסיעודי  המבוטח  הגדרת  על  להקשות 
נקבעו  זה  בנושא  סיעוד.  תביעות  לדחות 

הנהלים הבאים:
א. מבוטח שבשל קושי בניידות אינו מסוגל 
מהפעולה,   50% )לפחות  סוגריו  על  לשלוט 
שאינו  כמי  ייחשב  הסיעוד(,  בחוזר  כהגדרתה 
להגדרת  הקריטריונים  אחד  בסוגריו.  שולט 
מתוכם  קריטריונים,   6 )יש  כסיעודי  מבוטח 
אי    - הוא   )4 גם  ולעיתים   3 להוכיח  צריך 
שליטה בסוגרים. חברות ביטוח לא מחשיבות 
חולה קשיש המתקשה בהליכה ולא יכול להגיע 
לשירותים בזמן כמי שאינו שולט על סוגריו. 
ההוראה החדשה קובעת באופן מפורש כי קושי 

כנ"ל בניידות ייחשב כאי שליטה בסוגרים.
ב. מבוטח שסובל מחוסר שיווי משקל או חוסר 
ונשנות,  חוזרות  לנפילות  הגורמים  יציבות 
ייחשב כמי שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו 
מהפעולה   50% )לפחות  הניידות  פעולת  את 
כהגדרתה בחוזר סיעוד(. מאבחנים של חברות 

הסיעוד  חוק  הוראות  את  מפרשים  ביטוח 
יכול  מבוטח  אם  רק  ובודקים  בדרך שמרנית, 
שתיים.  לנקודה  אחת  מנקודה  טכנית  להגיע 
נמנע  שהמבוטח  מהעובדה,  מתעלמים  הם 

מלהתנייד מהחשש שלו ליפול. 
לפי  ביטוח  לתגמולי  זכאות  בחינת  בעת  ג. 
מצבו  את  ביטוח  חברת  תבחן  תפקוד,  מצב 
אחת  לכל  ביחס  המבוטח  של  התפקודי 
מהפעולות כמשמעותן בחוזר סיעוד, אלא אם 
כן ניתן לקבוע כי מקרה הביטוח מתקיים גם 

מבלי לבחון את כל אחת מהפעולות.

הערכה תפקודית
א. הערכה קוגניטיבית לצורך בחינת "תשישות 
בידי  תיערך  סיעוד,  בחוזר  כהגדרתה  נפש", 
רופא מומחה בתחום הגריאטריה או שיקום או 

פסיכיאטר.
הערכה  על  תסתמך  לא  ביטוח  חברת  ב. 
תפקודית הנערכת לצורך בחינת מצב תפקודי, 
אלא אם ההערכה של הרופא המומחה כוללת 
תיאור מפורט של מצבו התפקודי של המבוטח 
ביחס לכל אחת מהפעולות הנבחנות; ההערכה 

נוסף  נציג  בנוכחות  בוצעה  תפקודית 

הפיקוח מגביל את חברות הביטוח 
ומקל על המבוטחים ביישוב תביעות

סלינגר פרסמה טיוטה ובה נהלים חדשים: "ההוראות שפורסמו מייצרות ודאות להליך 
הוגן מצד חברות הביטוח כלפי מבוטחים" ‰ ההנחיות ייכנסו לתוקף ב־1 בינואר 2016

רונית מורגנשטרן

יינתנו הקלות להגדרה 
של מבוטח סיעודי

חברות הביטוח לא יוכלו 
להיעזר בחוקרים שהתחזו

החברות יהיו מחוייבות לבירור 
גם אם למבוטח יש חוב כלפיהן

החברות לא יוכלו לדחות 
תביעה על סמך חברה אחרת

עיקרי ההקלות 
שיזם אגף הפיקוח

‰

‰

‰

‰
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 המשך מעמוד 2

 בקשות לייצוגית נגד כלל ודקלה: 
מתחמקות מתשלום ביטוח סיעודי

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו שתי תביעות ובקשה להכיר בהן כייצוגיות - האחת נגד חברת 
הביטוח כלל והשנייה נגד חברת הביטוח דקלה. בתביעות נטען כי החברות פועלות באופן פסול ובניגוד 

להוראות הפיקוח, כדי להתחמק מתשלום תגמולי ביטוח סיעודי.
התובעות הן שתי קשישות בנות כ־80, הטוענות באמצעות בא כוחן, עו"ד רם גורודיסקי, כי כלל ודקלה 
המציאו שיטת בדיקה המפצלת את פעולות ה־ADL )שש הפעולות לפיהן מוגדר אדם כסיעודי( לחלקי 

גוף מסוימים, וזאת בניגוד להוראות הממונה על הביטוח. כך למשל, פעולת הקימה והשכיבה פוצלה לשתי 
פעולות: קימה משכיבה לישיבה, והזדקפות מישיבה לעמידה. פעולת הלבישה ופשיטת הבגדים פוצלה אף 

היא לפלג גוף עליון ופלג גוף תחתון.
לטענת התובעות, הפיצול הנהוג אצל החברות הנתבעות מביא לאבסורד, לפיו מבוטח המסוגל להתיישב 

ממצב שכיבה, אך לא להזדקף לעמידה – לא יקבל תמלוגים להם הוא זכאי, כיוון שהצליח בחצי פעולה.
סכום התביעה כנגד כל אחת מהחברות עומד על 75 מיליון שקל ויחד מסתכמת התביעה ב־150 מיליון שקל.
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מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי ■
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.

מטעם המבוטח, אלא אם כן המבוטח ויתר על כך; 
ההערכה בוצעה בשפה אותה דובר המבוטח.

שכבר  למי  מחודשות  תפקודיות  הערכות  ג. 
מומחים  רופאים  ידי  על  ייערכו  סיעודי,  מוגדר 

שונים מאלה שביצעו את ההערכות בעבר.
קוגניטיבית  או  תפקודית  הערכה  ממצאי  ד. 
שבוצעה למבוטח מטעם חברת ביטוח או ממצאי 
דוח חקירה לא יועברו לעיונו של מומחה המבצע 
לאותו  נוספת  קוגניטיבית  או  תפקודית  הערכה 

מבוטח, טרם ביצוע הערכה נוספת.
‰ עוד נקבע כי חברת הביטוח לא תדרוש מילוי 
טופס הגשת תביעת סיעוד באמצעות מומחה ולא 
תחייב במסירת מסמכים רפואיים במועד התביעה. 
‰ בעת דחיית תביעה תפרט חברת הביטוח אילו 
לבצע  מסוגל  אינו  התובע  כי  נמצא  מהפעולות 
בעצמו חלק מהותי )לפחות 50% מהפעולה( שלהן.

ביטוח בריאות
תביעה  דחיית  על  המחליטה  ביטוח  חברת 
או  הדחייה  בהודעת  תפרט  חלקה  או  במלואה 
היה  מה  העניין,  לפי  החלקי,  התשלום  בהודעת 
המצב הרפואי הקודם לו היא טוענת; חברת ביטוח 
במקרים  מבוטח,  של  מצטברת  נכות  תחשב  לא 
שבהם נקבעה למבוטח נכות ביותר מאיבר אחד, 
בדרך של שקלול נכויות הנהוגה במוסד לביטוח 

לאומי, אם שיטה זו לא עוגנה בתנאי הפוליסה.

סוגיות כלליות
בהודעת  כי  היתר,  בין  נקבע  כלליים  בנושאים 
ביטוח,  חברת  מוסדי/  גוף  מצד  תביעה  דחיית 
שהוגשה  מומחה  דעת  לחוות  התייחסות  תיכלל 
מטעם התובע, ככל שהוגשה, תוך מתן הסבר מדוע 
יכללו  הדחייה  נימוקי  הדעת.  חוות  התקבלה  לא 
גם את פירוט הנסיבות שנלקחו בחשבון במסגרת 

יוכלו  לא  החברות  התביעה.  את  לדחות  ההחלטה 
לדחות תביעה רק מהטעם שגוף מוסדי אחר דחה 
שיבחנו  מבלי  נסיבות  מאותן  הנובעת  תביעה 
התביעה.  מבוססת  עליהם  הממצאים  את  בעצמן 
המבוטח יהיה זכאי לקבל מסמכים לפי דרישה וגם 
דיון  היה  אם  ערר,  ועדת  ומסמכים של  פרוטוקול 

בעניינו.
גם  תביעה  לברר  מחויבת  ביטוח  חברת   ‰
כשהמבוטח חייב לה כספים. החוב יקוזז מהפיצוי, 

אם התביעה תתקבל.
על  מענה  אי   – ביטוח  מקרה  חקירת  בעת    ‰
או  גילוי  לאי  ייחשב  לא  חלקי  מענה  או  שאלה 
רפואי  מצב  אודות  מרמה  בכוונת  גילוי  לאי 
מסוים. תשלום לחוקר פרטי לא יותנה בתוצאות 
לא  הביטוח  חברת  התביעה.  מקרה  של  החקירה 
תוכל להסתמך על דוח חקירה של חוק, אם הוא 
מטעם  תפקיד  לממלא  או  ציבור  לעובד  התחזה 
ההחלטה  בהודעת  חיוני.  שירות  המספקת  חברה 
התובע  בפני  הביטוח  חברת  תפרט  התביעה  על 

את עיקרי הממצאים העולים מדוח החקירה.

ביטוח רכב
החברה לא תתנה מתן הנחה בהשתתפות העצמית 

למבוטח בהתאם לסוג השמאי שיבחר המבוטח.
בתביעת צד ג', חברת ביטוח לא תקזז מהתשלום 
לו זכאי צד ג', בטענה של רשלנות תורמת מטעם 
ג' את  ג', מבלי שתציג ותפרט בהרחבה לצד  צד 
העובדות והנסיבות המבססות את טענת הרשלנות 

התורמת כאמור שבשלה נדרש הקיזוז לטעמה. 
במקרה של אובדן גמור, חברת ביטוח לא תקזז 
מתגמולי הביטוח המשולמים למבוטח או לצד ג' 
את יתרת אגרת הרישוי בעד הרכב ביחס לתקופה 
שממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת 

הרישוי של הרכב.



חדשות  הביטוח

סלינגר מערימה קשיים על מינוי דנינו ליו"ר מגדל
תבצע בדיקה מקיפה באשר למידת התאמתו לתפקיד של המפכ"ל לשעבר

רונית מורגנשטרן

 מרכז הפרישה מרחיב פעילותו: 
יחל לפעול גם במחוז חיפה והצפון

המיזם של לשכת סוכני הביטוח מיועד להדריך את ציבור 
החוסכים כיצד לנהל נכון את הפרישה לגמלאות
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הביטוח, ד על  המפקחת  סלינגר,  ורית 
למידת  באשר  מקיפה  בדיקה  תבצע 
התאמתו של יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר 
ממשרד  נמסר  כך  מגדל,  של  הביטוח  קבוצת 

האוצר.
היוצא  היו"ר  של  למינויו  התנגדה  סלינגר 
שהביאו  הגבלות  עליו  והטילה  שריג,  עודד 
לפרישתו. שריג היה המפקח על הביטוח לפני 
את  אליהו  לשלמה  העניק  היתר  ובין  סלינגר, 
היתר השליטה במגדל ביטוח. המפקחת הטילה 
צינון של שלוש שנים, שבה  על שריג תקופת 
היה מנוע מלעסוק בענייני ביטוח באופן ישיר 
הודיע  זו  מהגבלה  כתוצאה  תפקידו.  במסגרת 

שריג על סיום תפקידו לאחר חצי שנה בלבד.

חברת  יו"ר  לתפקיד  דנינו  של  הצפוי  מינויו 
ברשתות  סוערות  תגובות  עורר  מגדל  הביטוח 
התאמתו  מידת  לגבי  ותמיהות  החברתיות 

לתפקיד הדורש כישורים כלכליים ועסקיים.

מגדל אישרה בהודעה לבורסה
קבוצת מגדל אישרה אתמול בדיווח לבורסה כי 
היא מתכוונת למנות את מפכ"ל המשטרה לשעבר 
לאישורים,  בכפוף  הביטוח  חברת  יו"ר  לתפקיד 
כולל של המפקחת על הביטוח. לדנינו יש השכלה 
משפטית, אך אין לו ידע בביטוח והוא חסר ניסיון 
על  הפיקוח  לאישור  המינוי  הגשת  לאחר  עסקי. 
באגף  שאלות  על  להשיב  דנינו  יזומן  הביטוח, 

הפיקוח כדי לבדוק את התאמתו. 

לשכת פ של  הפרישה  מרכז  עילות 
למחוז  גם  מתרחבת  הביטוח  סוכני 
כנס  יתקיים  בקרוב  והצפון.  חיפה 
והיכרות  השתלמות  שיכלול  בצפון,  סוכנים 
עם פעילות מרכז הפרישה, הפועל מאז תחילת 
סוכני  והמרכז.  אביב  תל  במחוז  האחרון  יולי 
ב־9  שהתקיים  בכנס  בנושא  השתלמו  המרכז 

ביולי.
סוכני  לשכת  של  מיזם  הוא  הפרישה"  "מרכז 
פרישה  לקראת  החוסכים,  ציבור  עבור  הביטוח 
הלשכה  פתחה  המיזם,  במסגרת  לגמלאות. 
צוות  ובו  פרישה  מרכז  אביב  בתל  במשרדיה 
מקצועי  מקיף,  פרישה  ותכנון  מידע  המספק 
מבוטח.  כל  של  האישי  לתיק  בהתאם  ומפורט, 
הביטוח  סוכני  של  ללקוחותיהם  ניתן  השירות 
חברי הלשכה, אשר בחרו להשתתף במיזם. עד 
היו  הביטוח,  סוכני  לשכת  של  המיזם  להקמת 
לצורך  מענה  היחידות שסיפקו  הביטוח  חברות 

זה.
בכנס שיתקיים במחוז חיפה והצפון ישתלמו 
הסוכנים בין היתר במשמעות ובערך שיקבלו 

הלקוחות מהטיפול של מרכז הפרישה. כמו כן 
ישתלמו בשיטת העבודה, בהיכרות עם תוכנת 
המחשב הייחודית וילמדו על התועלות לסוכני 

הביטוח.

"יחד מאפיינים"
המנהל  קשת,  רון  הפרישה  מומחה  לדברי 
הביטוח  תחום  הפרישה,  מרכז  של  המקצועי 
מיסוי,  רבים:  מפרמטרים  מורכב  הפנסיוני 
)סכומים  בו  השימוש  אופן  כספים,  ניהול 
הוניים או קצבאות( והכוונה. כאשר מבוטחים 
לגיל  הנושק  בחייהם  לשלב  מגיעים  ותיקים 
המידע  מלוא  את  לקבל  מצפים  הם  הפרישה, 
שעליו  מקצועי,  מגורם  המתאימים  וההכוונה 

סומכים יותר מכל – סוכן הביטוח. 
"לקוחות המופנים על־ידי סוכני ביטוח חברי 
הלשכה, מגיעים בשלב ראשון למשרדי המרכז 
בתל אביב לפגישה ראשונה ללא עלות", מסביר 
קשת. "במסגרת הפגישה אנחנו מאפיינים יחד 
איתם, ברמה המשפחתית, את מצבם הפנסיוני 
במידה  להם  הצפוי  הערך  את  להם  ומציגים 

ויבחרו לצאת איתנו לתהליך ואם בכלל כדאי 
שיש  )כיוון  איתנו  התהליך  את  לעבור  להם 
מתאר  עבורם(",  כדאי  אינו  שהמהלך  לקוחות 
איתנו,  להמשיך  רוצה  והלקוח  "במידה  קשת. 
מתחיל תהליך שאורכו 3־6 חודשים, בו אנחנו 
בנושא  הקשור  החומר  כל  את  עבורו  מכינים 
בדיקת  כספים,  ניהול  מיסוי,  כולל  הפרישה, 
מטרות ויעדי משפחה, מעבר עושר מדור לדור, 
הגנות ביטוחיות ועוד. צוות המרכז מבצע את 

הטיפול באמצעות תוכנת מחשב ייחודית".
במורכבות  תלויה  והשירות  הייעוץ  עלות 

התיק הפנסיוני ובזמן הטיפול.

מערכת ביטוח ופיננסים

רון קשת

יוחנן דנינו
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דירוג  העושר

רשות המסים פרסמה בימים 
אלו חוזר לגבי מיסוי אובדן כושר 
עבודה לאור תיקון 190. למעשה, מסמך זה בא 

להסדיר את אופן המיסוי בזמן קבלת קצבת 
אובדן כושר עבודה הן על בסיס עיתי והן 

בתשלום חד פעמי לאור היוון שנעשה.
הוא עושה סדר בעיקר ביחס לזכאויות שיש 

בחוק 190 לגבי פטורים ממס או זיכויים שונים, 
ובמיוחד בכל הקשור למשיכות חד פעמיות 

הקשורות לקצבאות אובדן כושר עבודה.
המסמך עוסק בשלושה סוגי פוליסות של 

אובדן כושר עבודה )אכ"ע( הקיימות כיום:

1. אובדן כושר עבודה שבעקבותיו לא יכול 
המבוטח לעסוק בכל עיסוק שהוא.

2. אובדן כושר עבודה שבעקבותיו לא יכול 
המבוטח לעסוק ב"עיסוק סביר".

3. אובדן כושר עבודה שביקבותיו לא יכול 
המבוטח לעסוק בעיסוק האחרון בו עסק טרום 

האירוע.
מסמך זה, שפרסם מס הכנסה, בא לטפל 

בסוגיות של מיסוי קצבת אובדן כושר עבודה 
- קצבה המשולמת בצורה חודשית ומוגדרת 

כמקור הכנסה פירותי. המסמך בודק את 
התנאים המצטברים לקבל פטור בגובה של 67% 

מתקרת ההכנסה המזכה; מה המס אשר ישולם 
במקרה היוון קצבאות אכ"ע לתשלום חד־

פעמי,  ומה המס אשר יוטל בתשלום חד פעמי 
המתקבל כפיצוי בגין אי תשלום קצבת אכ"ע 

בזמן וכו'.
מצורף לינק עם המסמך המפורט של רשות 

המסים.
https://taxes.gov.il/incometax/
documents/hozrim/hoz3-2015.pdf

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 

סוכני הביטוח

רשות המסים מסדירה את המיסוי בקבלת קצבת אכ"ע 
יובל ארנון

יאיר י ביטוח,  הראל  קבוצת  ו"ר 
המבורגר, הפתיע את עובדי הקבוצה 
כשהודיע בערב חגיגי שקיימה החברה 
יזכה  הראל  מעובדי  אחד  כל  כי  בלטרון 
 5,000 בסך  לבונוס  הקרובה  במשכורתו 
המוענק  חד פעמי  בבונוס  מדובר  שקלים. 
לעובדים לרגל 80 שנות פעילות משפחת 

המבורגר בתחום הביטוח בישראל, 
קבוצת  להקמת  שנה  ו־40 

הביטוח הראל, שהיא קבוצת 
בגודלה  השנייה  הביטוח 
עובדים  בחברה  בישראל. 
כ־5,000 עובדים, כך שעלות 

הבונוס לחברה מוערכת בכ־25 
מיליון שקלים. 

הראל היא החברה המובילה בשוק ביטוחי 
בפעילות  ומחזיקה  והסיעוד,  הבריאות 
ושירותי  הביטוח  תחומי  בכל  משמעותית 
בבורסה  החברה  שווי  ההשקעות.  ניהול 
עומד כיום על כ־3.7 מיליארד שקל, ו־50% 
וגדעון  יאיר  בידי  מוחזקות  ממניותיה 

המבורגר, ואחותם נורית מנור.
לאחרונה פורסמו דוחות החברה לרבעון 
הראל  רשמה  לפיהם  השנה,  של  השני 
גידול של 89% ברווח הכולל - 125 מיליון 
שקלים  שקל  מיליון   66 לעומת  שקלים, 

ברבעון המקביל. 
רונית מורגנשטרן

שי לחג: עובדי 
הראל יקבלו בונוס 
של 5,000 שקלים 

יאיר המבורגריאיר המבורגר

משפחות אליהו, המבורגר 
וגורביץ’ צנחו בדירוג הישראלים 

העשירים של פורבס
 בעלי השליטה בחברות הביטוח הגדולות איבדו השנה קרוב 

ל־1.5 מיליארד שקל

משפחת מ אליהו,  שפחת 
המבורגר ומשפחת גורביץ’, 
בשלוש  השליטה  בעלות 
בישראל,  הגדולות  הביטוח  מחברות 
נפגעו השנה מהירידה ברווחי החברות. 
המשותף  הונן  הצטמק  מכך,  כתוצאה 

בקרוב ל־1.5 מיליארד שקל. 
הונה של משפחת המבורגר, בעליה של חברת 
הביטוח הראל, ירד מעט השנה והוא עומד על 
3 מיליארד שקל. ההמבורגרים ירדו בשל כך 8 
מקומות אל המקום ה־46 בדירוג עשירי ישראל 

היטב  הורגשה  הירידה  פורבס.  של 
גם אצל הבעלים: יו"ר החברה יאיר 
השנתי  שכרו  את  קיצץ  המבורגר, 
מ־5 מיליון שקל ל־3.7 מיליון שקל. 
דומה.  קיצוץ  ספג  גדעון  אחיו  גם 
שכרו של יואב מנור, גיסו של יאיר, 

צנח ל־2.5 מיליון שקל.
גם משפחת גורביץ', המחזיקה בחברת הביטוח 
דומה  ירידה  השנה  חוותה  מבטחים,  מנורה 
גורביץ',  מנחם  של  בנותיו  וניבה,  טלי  בהונה. 
כיום  מחזיקות  מוניק,  ואימן  ב־2013  שנפטר 
כ־1.5 מיליארד שקל - מעט פחות משווין בשנה 
שלבים   12 אותם  הובילה  הזו  הירידה  שעברה. 

במורד הדירוג אל המקום ה־74.  
אך את הירידה הגדולה ביותר רשמה משפחת 
אליהו, בעליה של חברת הביטוח מגדל. בשנה 
החולפת הצטמצם הונה ביותר ממיליארד שקל 
אל  מקומות  ב־13  כך  בשל  הידרדרה  והיא 
המקום ה־33 ברשימת העשירים עם הון של 4.2 
מנכ”ל מגדל,  מיליארד שקל. עלות שכרו של 
פברואר  מאז  החברה  את  המנהל  אליהו,  עופר 

2014, עומדת על כ־3 מיליון שקל בשנה.
ישיר,  ביטוח  של  בעליה  שניידמן,  משפחת 
אינה נכללת בדירוג, שסף הכניסה אליו השנה 

עמד על מיליארד שקלים. שלמה אליהו

העשירים
בישראל

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz3-2015.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz3-2015.pdf


ביטוח  עולמי

6  |  17 בספטמבר 2015

 ירידה בהכנסותיהם של כשליש 
מסוכני הביטוח בגרמניה

 כך עולה מסקר אינטרנטי שנערך בקרב 4,000 סוכני ביטוח וברוקרים • הברוקרים בבריטניה 
מודאגים מספקים בתעשיית הביטוח שאינם חברות ביטוח • וגם ניסוי דיגיטלי בביטוח דירות בצרפת

יוסי מנור

הביטוח ל סוכני  שכת 
בגרמניה, BVK, אשר הינה 
הביטוח  לשכות  באיגוד  חברה 
פרסמה   ,BIPAR באירופה, 
בחודש יוני את תוצאות הסקר האינטרנטי שנערך 
בקרב יותר מ־4,000 סוכני ביטוח וברוקרים. חלק 
וחלקן ממוקדות  היו כלליות  מהשאלות שנשאלו 
הביטוח  סוכני  של  מקצועיות  המטרות  בין  שנעו 

למצבם האישי.
ראשית,  ממצאים.  מספר  להביא  ניתן  מהסקר 
להשתנות  הולך  לא  וזה  מזדקן,  הסוכנים  עולם 
בקרוב: רק 23% מהם מתחת לגיל 40. 43% מעל 
לגיל 50. בעשור הבא נראה פרישה של מתווכי 
ביטוח רבים, עם צורך הולך וגובר לצעירים ודור 
חדש חדור מוטיבציה. זו הסיבה שחשוב להתחיל 
לפעול כבר עכשיו כדי להפוך את מקצוע סוכן 

הביטוח למושך ואטרקטיבי יותר לדור הצעיר.
)לא  ביטוח  סוכני  של  הפרמיות  היקף  ממוצע 
 984,216 הוא  ובריאות(  חיים  ביטוחי  כולל 
מ־200,000  פחות  בין  שנעו  תוצאות  עם  יורו, 
מהסוכנים   60% יורו.  מ־3,000,000  ליותר  יורו 
בהשוואה  הפרמיות  היקף  את  להגדיל  הצליחו 
היקף.  אותו  על  שמרו  ו־20%  הקודמת,  לשנה 
העמלות,  את  להגדיל  הצליחו  מהסוכנים   45%
25% מהסוכנים נשארו ללא שינוי, ו־28% רשמו 

ירידות בעמלות בהשוואה לשנה שעברה.
לדברי BVK )לשכת סוכני הביטוח והברוקרים 
תיווך  של  הטווח  ארוך  הקיום  יכולת  הגרמנית( 
איכות  ליבה:  ערכי  בשלושה  מותנה  הביטוח 

ייעוץ, יכולת יזמית ויושר עסקי.

בריטניה: ברוקרים מודאגים 
העיתון  ערך  אוגוסט  בחודש 
הבריטי לסיכוני ממשל ותאגידים 
סקר  סיכונים"  "אסטרטגיית 
מהברוקרים   25% כי  שמצא, 
שאינם  גופים  על־ידי  הניתן  שירות  כי  מאמינים, 
חברות ביטוח הוא האיום הגדול ביותר על הכנסה 

ב־10 השנים הבאות.
"למרות שעלות הביטוח תמיד יהיה חשוב, רבים 
מותאמים  להיות  יצטרכו  המוצרים  כי  סבורים 

לקוח  כל  אם  גם  ולצרכיו.  להתנהגויות  לאדם, 
כמו  נוספים  מניעים  ישנם  מחיר,  ידי  על  מונע 
ישקף  העתיד  טוב.  ושירות  מתאים  כיסוי  קבלת 
ושירות  מקצועיות  של  הגבוהה  ברמות  צורך 
אחד  אמר  העסק",  של  ולגידול  לקוח  לשימור 

הברוקרים לעיתון.
רואים  עדיין  הם  כי  הודו,  המשיבים  רוב 
מידע  בין  המחברת  )טכנולוגיה  בטלמטיקה 

זאת,  עם  נישה.  מוצר  לטלקומוניקציה( 
הפוטנציאל של המכונית המחוברת ומשדרת את 
שיעצבו  הם  הנהג,  או  הרכב  של  הנהיגה  נתוני 
אסטרטג  לדברי  בעתיד.  רכב  ביטוח  ענף  את 
אוטונומיות אשר  ביטוח, הטכנולוגיה למכוניות 
יתפתח במהלך השנים הבאות, תהיה להפחית את 
הסיכון של תביעות ופרמיות. 75% מהברוקרים, 
שהשתתפו בסקר, מאמינים כי הצרכן יהיה מוכן 

בתמורה  יותר  מחובר  בעולם  נתונים  לשתף 
להנחות. 

צרפת: ביטוח בעידן הדיגיטלי 
)אוקטובר(  הבא  מהחודש  החל 
צרפת  הביטוח  חברת  תחבר 
בעלי  לקוחות   Axa 2,000
מיוחד.  למוקד  דירה  ביטוח 
בדירות המבוטחים יותקנו מכשירים רבים ושונים, 
ממצלמות אבטחה ועד גלאי עשן מסביב לבית, וכל 
בשם  אחד  בקרה  ללוח  מחוברים  יהיו  המכשירים 
"MonAxa". לכל לקוח תהיה אפליקציה בטלפון 

.)MyAxa( הנייד בשם
או  מרחוק  להפעיל  ללקוח  מאפשר  זה  יישום 
במקרה  למוקד  ולהודיע   – ההתקנים  את  לבטל 
של חדירה או נזק. אם זה יקרה, ישנה אפשרות  
הבית,  את  ולראות  המצלמות  את  להפעיל 
את  להזעיק  לשכן,  להתקשר  צורך,  יש  ואם 
 הרשויות, קשר סיוע AXA, לדווח תביעה ועוד.

במהלך תקופת הניסיון של שישה החודשים של 
מוצר חדש זה, יאספו נתונים רבים אשר אמורים 
יותר  מאוחר   AXA הביטוח  חברת  את  לשמש 

לעצב מחדש פוליסה לביטוח דירה.
הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של BIPAR, איגוד 

לשכות הביטוח באירופה

לדברי אסטרטג ביטוח, 
הטכנולוגיה למכוניות 

 אוטונומיות אשר תתפתח 
 במהלך השנים הבאות, 

 תהיה להפחית את הסיכון 
של תביעות ופרמיות

MonAxa אפליקציית הסמארטפון של 



הטביעה  והתביעה
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בית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתן ב
של להק תעופה ושפירית שירותי תעופה 
במתן  שעוסקות  פרטיות  חברות  שתי   –
באמצעות  ונפגעים  חולים  פינוי  של  שירות 
מסוקים לבתי חולים. אלה תבעו את כלל ביטוח,  
פטיק,  קונסטנטין  הזר  העובד  את  ביטחה  אשר 
לעובדים  רפואיים  שירותים  לביטוח  בפוליסה 

זרים.
באחד הימים הוזנק מסוק של התובעות על ידי 
חייו של המבוטח לאחר  מד"א, בכדי להציל את 
שטבע בים המלח. המבוטח חולץ על ידי המסוק 

לבית חולים סורוקה ונפטר באותו היום.
התובעות ביקשו לחייב את כלל ביטוח לפצותן 
הטסת  בעקבות  ששילמו  הפינוי  עלויות  על 
המנוח, אך זו הכחישה את האירוע ואת העלויות 
לדחות  וביקשה  התובעות,  ידי  על  שנטענו 
בכדי  כי  ציין  המשפט  בית  נגדה.  התביעה  את 
להצביע  עליהן  תביעתן,  את  יוכיחו  שהתובעות 
על חוק המקנה להן את הזכות לתבוע את כספן 

חזרה מחברת הביטוח הנתבעת. 

מכוח הפוליסה
הפוליסה,  מכוח  הביטוח,  חברת  חייבת  האם 

לכסות הוצאות פינוי רפואי מוטס של המבוטח? 
התובעות  היפנו  תביעתן,  את  לבסס  בניסיון 
לפוליסה ולצו עובדים זרים שבהם מופיע הביטוי 
"מצב חירום רפואי", וטענו כי מכך ניתן ללמוד 
מצבי  בגין  ביטוחי  כיסוי  מעניקה  שהפוליסה 

חירום רפואי בכלל, ומצבי פינוי מוטס בפרט.
תוכן  את  לבחון  יש  כי  ציין,  המשפט  בית 
זרים  עובדים  חוק  מכוח  )שהונפקה  הפוליסה 
שירות  מתן  על  דובר  בפוליסה  תשנ"א־1991(. 
אשפוז פסיכיאטרי במצב חירום ועל מצב חירום 
לא  אלו  מקרים  ושני  קודם. מאחר  הנובע ממצב 
כיסוי  קיום  על  מהם  ללמוד  ניתן  לא  התקיימו, 

ביטוחי כפי שטוענות התובעות.  
מול זאת, אחת הטענות המרכזיות של התובעות 
בחריגים  נכלל  לא  מוטס"  "פינוי  כי  הייתה, 
המופיעים בפוליסה ובצו עובדים זרים, ולכן מכך 
ביטוחי לפינוי  כיסוי  קיומו של  ניתן להסיק על 
הטענה  את  דחה  המשפט  בית  אולם   המבוטח. 
ניתן  לא  ביטוח,  בחוזה  ובמיוחד  שבחוזה,  מאחר 
ליצור "יש מאין" ויש לפרש את חוזה הביטוח על 
פי ההתחייבויות המפורטות בו, לרבות הסיכונים 

שהוא נועד לבטח.
בצו  4)ב(  סעיף  כי  וציינו,  המשיכו  התובעות 
מלוא  לתשלום  זכאות  מעניק  זרים,  עובדים 
ההוצאות הקשורות לטיסתו של עובד זר מישראל 
או  ליווי  מחייב  הרפואי  מצבו  בהם  במקרים 
הדבר  לטענתן  ולכן  אחרים,  מיוחדים  סידורים 

מלמד על כוונת הצדדים )חברת הביטוח והמבוטח( 
חירום  במצב  מוטס  לפינוי  ביטוחי  כיסוי  לספק 
רפואי. בית המשפט לא קיבל טענה זו מהסיבה, 
את  להסדיר  נועד  זרים  עובדים  בצו  הסעיף  כי 
הטסתו של המבוטח אל מחוץ לגבולות המדינה 
עקב מצב רפואי, ובמקרה של הנתבעות המבוטח 

הוטס בתוך גבולות המדינה בלבד. 
 ,2015 באוגוסט  ניתן  הדין  בפסק  זאת,  לאור 
בהיעדר הצדדים, קבע בית המשפט, כי לא הוכח 
קיום כיסוי ביטוחי בפוליסה לפינוי מוטס בתוך 
עילת  לתובעות  קמה  לא  ולכן  המדינה  גבולות 
תביעה כלפי הנתבעת בגין הוצאות הפינוי. לכן 
דחה בית המשפט את התביעה ונימק את החלטתו 
מקור  על  להצביע  הצליחו  לא  שהתובעות  בכך 
בחוק שיספק לתביעתן בסיס  משפטי )התובעות 
הוסיפו עילות שונות נוספות בחוקים שונים, אשר 
נדחו על ידי בית המשפט, בין היתר עקב חוסר 

זיקה ושייכות לאירוע המצער שנגרם למבוטח(.
עד מועד כתיבת שורות אלו, לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי. 
ת"א  מחוז  חברי  של  המשפטי  היועץ  הוא  הכותב 

והמרכז בלשכת סוכני ביטוח.

כיסוי הוצאות בעת פינוי רפואי 
מוטס? רק מחוץ לגבולות המדינה

מקרה של טביעת עובד זר בים המלח וחילוצו באמצעות מסוק, פתח דיון 
מעניין על פרשנות פוליסת הביטוח שהונפקה לו על ידי כלל ביטוח

עו"ד ג'ון גבע

אחת הטענות המרכזיות של 
התובעות הייתה, כי "פינוי מוטס" 

לא נכלל בחריגים המופיעים 
בפוליסה ובצו עובדים זרים, ולכן 
מכךניתן להסיק על קיומו של 
כיסוי ביטוחי לפינוי המבוטח

http://www.nevo.co.il/law/4390/4.b
http://www.nevo.co.il/law/4390/4.b
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office@rbmedia.co.il ליצירת קשר אירועי  הלשכה

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות 
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או שטח 

נמרצים ובעלי יכולת מכירה מוכחת .
* העבודה כפרילנסרים

* עמלות מכירה גבוהות מאוד למתאימים 
קורות חיים ניתן לשלוח   0503230003

                         lital@newcom.co.il

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר 

)רוב הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, 
ומיעוטן כלי רכב(. טלפון: 050-4520900

למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
זמנית של כחצי שנה. בעל ידע בהפקת דירות 

 ורכב. ניסיון חובה. משרה חלקית או מליאה.

office@oliver-ins.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד דרוש\ה בעל\ת 
רישיון פנסיוני לעבודה משרדית בשכר קבוע. 

jennyl@dorot-ins.co.il  :קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
אלמנטרי למשרה מלאה. ניסיון הפקה ושירות 

 לקוח חובה. קורות חיים למייל
 efrat@liadins.co.il :

לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם הבורסה 
ברמת גן דרושה עובדת לעבודה זמנית עקב 

יציאת הפקידה לחופשת לידה. שעות העבודה 
ומס' הימים גמיש. עדיפות לעבודה עם כלל חיים 

 ובריאות. לפרטים: 03-6005060
mamashi@zahav.net.il :למייל

הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים של ביג 

גיא ביטוח, בית חם והוגן, תמיכה ומנוע צמיחה 
 מובטחים. למעוניינים 

נא לפנות לטלפון: 052-2492453 

לסוכנות ביטוח מובילה באזור נתב״ג דרוש/ה 
פקיד/ה מקצועי/ת בתחום האלמנטרי. טלפון 

 ליצירת קשר
 Nave@dolfin-ins.co.il | 050-6996801

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 
כלי רכב(. טלפון: 050-4520900                 

יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח 

בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך 
incox68@gmail.com :שת"פ. נא לפנות במייל

 סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" 
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. 

 תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. 
נא לפנות לנורית בטלפון: 073-2366666

 למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א.
  גשר מיזוגים, רכישות והשקעות. 

dani@gsr.co.il :לפרטים

סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים 
המעוניינים לפרוש מהענף לחשב מסלול מחדש: 

שת"פ בתנאים מעולים, רכישת התיק, מיזוג 
ואפשרות להמשך פעילות בסוכנות. הצעות 

הולמות ותנאים מעולים, אמינות ומקצועיות. 

לפרטים: איציק: 054-2240454, סודיות מובטחת. 

  לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערה של
חוה פרידמן

חברת הלשכה בפטירתה של אחותה 

ולנטין )טינה( צדוק 
שלא תדעי עוד צער

  למשפחת זיו משתתפים בצערכם
  במות חבר הלשכה

ד"ר אילת זיו ז"ל
שלא תדעו עוד צער

כ־80 סוכנים ובכירים בלשכה השתתפו באירוע הרמת הכוסית לשנה 
החדשה שקיים מחוז השפלה בשבוע שעבר בבית העם - היכל 

התרבות ברחובות. האירוע התקיים בשיתוף עם איילון חברה לביטוח 
וקבוצת רימונים.

את המפגש פתחו ראשי הסניפים של מחוז השפלה – אודי הוד, יו"ר 
המחוז ויו"ר סניף נס־ציונה/רחובות, אורי ששון, יו"ר סניף ראשון לציון 
וג'ינה פלד, יו"ר סניף אשדוד. השלושה עלו יחד לבמה כאות לאחדות 

ושיתוף פעולה המאפיין את המחוז. אודי הוד סיכם את פעילות 
המחוז בשנה שחלפה, וכל השלושה בירכו את הנוכחים.

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, סיפר על פעילות הלשכה בכנסת 
לשינוי הסעיפים בחוק ההסדרים להם מתנגדת הלשכה. הוא ענה 
לשאלות הנוכחים בנושא וגם בנושאים אחרים והבטיח סיוע של 

הלשכה לסניפים ולמחוזות בכל הקשור לפעילויות בנושאי השינויים 
בחקיקה.

עו"ד ג'ון גבע קרא להידוק שיתוף הפעולה בין סוכני הביטוח לצורך 
התמודדות עם חוזרי הפיקוח על הביטוח הרבים לאחרונה.

אבי אקהאוז, סגן יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, סיפר לנוכחים על 
המסלקה הפנסיונית, שהחל מה־1 בנובמבר, חובה על הסוכנים 

להשתמש בשירותיה. הסוכנים ביקשו לקיים סדנאות מעשיות בנושא 
המסלקה לקראת ה־1 בנובמבר.

בקטע הפחות מקצועי, ריתק דני ינאי הנוכחים בסיפורים על תרבות 
השומרונים, והזמר אבי חלימי הנעים בשיריו.

האירוע הסתיים בארוחת ערב חגיגית של קייטרינג "המלכים", 
שחוסלה ללא שאריות בידי הסוכנים והאורחים.

מפגן אחדות באירוע מחוז השפלה

על במה אחת. מימין: ג'ינה פלד, אורי ששון ואודי הוד ‰ צילום: אייל גליה
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