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העיתון של ענף הביטוח

קופות הגמל איבדו בספטמבר עד 2.5%
והפוליסות המשתתפות ברווחים איבדו עד 3%

נתוני חודש ספטמבר בנוגע לביצועי קופות 
עקב תקופת  רק השבוע  הגמל, שפורסמו 
המגמה  המשך  על  מצביעים  החגים, 
חודש  השלישית מתחילת השנה. במהלך 
ל-2.5%   1.3% בין  הקופות  איבדו  זה 
רושמות  הן  השנה  ומתחילת  מערכן, 
לכ-9%.  עד  המגיעות  שליליות  תשואות 
שחם"  "אלטשולר  של  הקופות  כך  בתוך 
השנה  מתחילת  השיגו  לפידות"  ו"ילין 
ביותר  הנמוכות  השליליות  התשואות  את 
ומנגד  בהתאמה,  ו-3.46%   3.23%   -
"כלל" את  ו"תמר" של  "גפן"  רשמו קופות 
 – ביותר  הגבוהות  השליליות  התשואות 
בהתייחס  בהתאמה.  ו-8.23%   8.80%
שלוש  של  בטווח  המצטברת  לתשואה 
"ילין לפידות"  שנים, אזי קופות הגמל של 
ו"אנליסט" רשמו את התשואות המצטברות 

ו-35.69%   36.43%  – ביותר  הגבוהות 
ממוקמות  "כלל"  קופות  כאשר  בהתאמה, 
המצטברות.  התשואות  של  העליון  בחלק 
מבין הקופות הגדולות את המקום האחרון 
"קרן  קופת  תופסת  השנים  שלוש  בטווח 
במצטבר  שהשיגה  "פסגות",  של  אור" 
בתוך  בלבד.    12.38% של  תשואה 
המנהלים  ביטוחי  פוליסות  נתוני  גם  כך, 
מצב  תמונת  על  מצביעים  בספטמבר 
המשתתפות  הפוליסות  תשואות  עגומה. 
בספטמבר  לחוסכים  איבדו  ברווחים 
ומתחילת  מחסכונותיהם,   2.5%-3%
את  מערכן.   5.6%-8.5% איבדו  השנה 
התשואה השלילית ביותר, 8.47%, רשמה 
הפוליסה שמנהלת חברת "הפניקס". יצוין 
של  ברווחים  המשתתפות  פוליסות  כל  כי 
השנה  מתחילת  רשמו  הגדולות  החברות 

משיגה  "מגדל"  כאשר  שליליות,  תשואות 
 – ביותר  הנמוכה  השלילית  התשואה  את 
5.56%. בנוגע לתשואות המצטברות ביחס 
לשלוש השנים האחרונות מובילה את דירוג 
התשואות הפוליסה של "כלל ביטוח", עם 
תשואה מצטברת של 27.31%. גם בענף 
ביטוח",  "כלל  בולטת  הפנסיה  קרנות 
רושמת  "מיטבית-עתודות"  קרן  כאשר 
ביותר  הגבוהה  המצטברת  התשואה  את 
 .31.40% האחרונות:  השנים  בשלוש 
של  נומינלית  שנתית  בתשואה  מדובר 
9.5%. קרן "הראל גילעד פנסיה" ממוקמת 
בשלוש  מצטברת  תשואה  עם  אחריה 
השנים האחרונות של 30.46%. מתחילת 
"מגדל"  של  "מקפת"  קרן  השיגה  השנה 
 – ביותר  הנמוכה  השלילית  התשואה  את 

 .1.54%

קופות הגמל איבדו בספטמבר עד 

האם קופות גמל אישיות הן ערוץ המינוף החדש של הבנקים?
מנסים  בנקים  מספר  כי  פורסם  באחרונה 
ובמסגרת  האישיות,  הגמל  קופות  את  למנף 
מפגשים עם זרועות הגמל של חברות ביטוח 
במשותף  לפתח  מנסים  הם  השקעות,  ובתי 
פלטפורמות שיאפשרו  להציע לחוסכים קופות 
גמל בניהול אישי. כידוע, ועדת הכספים אישרה 
כבר במהלך 2009 את התקנות המסדירות 
את הפעלתן של קופות גמל אישיות בישראל 
המאפשר  השקעה  במכשיר  מדובר   .(IRA)
ולא  בעצמו  חסכונותיו  את  לנהל  לעמית 
במסגרת המסלולים השונים, ולשמש במקביל 
גם מנהל השקעותיו. התקנות  עמית  להיותו 
קרנות השתלמות  על  נקבעו בשלב הראשון 
כך  בתוך  עצמאי.  במעמד  גמל  קופות  ועל 
בתי  מספר   2010 בתחילת  והודיעו  הזדרזו 
 – ו"מיטב"  "הדס-ארזים"  ביניהם  השקעות, 

קופת  על השקת   - "פסגות"  גם  מכן  ולאחר 
בפועל,  אישי.   בניהול  השתלמות  וקרן  גמל 
מהלכים לא הניבו, ככל הנראה, את התוצאות 
כעת  ביותר.  חלשה  להיענות  וזכו  המצופות 
זה  מוצר  ל"החיות"  מנסים  הבנקים  כי  נודע 
וכאמור פנו בנושא לגופים המוסדיים. על פי 
גילו  מבטחים"  ב"מנורה  שונות,  ההערכות 
עניין בהצעות הבנקים ומתכוננים להציע כבר 
בתחילת 2012 אפשרות זו לציבור החוסכים. 
נמצא  "אקסלנס"  ההשקעות  בית  במקביל, 
בעניין  מתקדמים  בתהליכים  אלה  בימים 
קופות  להפעלת  אישור  מהאוצר  קיבל  וכבר 
כאלה, כשהוא צפוי להציע את המוצר בתוך 
"אי. של  הגמל  בחברת  גם  שבועות.  כמה 
לתחום  הכניסה  כדאיות  את  בוחנים  בי.אי" 
הקופות האישיות. בקרב הבנקים, אזי "מזרחי 

טפחות" היה הראשון שהציע  לחברות הגמל 
גמל  לקופות  התפעולית  האפשרות  את 
האפשרות  את  מציעים  כעת  אישי.  בניהול 
גם "הפועלים" ו"הבינלאומי". בנק "הפועלים" 
רק  שעוסק  וירטואלי  סניף  דרך  אותה  מציע 
בקופות גמל ומשרת בעיקר לקוחות מוסדיים. 
להציע  בבנק  מתכננים  הקרובים  בשבועות 
חוק,  פי  על  כי  יצוין  הסניפים.  בכל  אותה 
על  הפצה  עמלת  לקבל  יכולים  לא  הבנקים 
שנכון  אלא  אישי.  בניהול  גמל  מקופות  ייעוץ 
לעכשיו, היקף נכסי הגמל שהבנקים מייעצים 
האפשרית.  הפגיעה  גם  וכך  קטן,  הוא  בהם 
זו  בדרך  ליהנות  יוכלו  הבנקים  זאת,  לעומת 
שהם  מהשירותים  שינבעו  תפעול  מעמלות 
מיועצים  לקוחות שלא  על  גם  יתנו לחברות, 

אצלם. 
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חברת זגגות הרכב "א.א. גלס" 
פועלת להרחיב את אחיזתה בענף הביטוח

רכב,  בזגגות  המתמחה  גלס",  "א.א.  חברת 
בענף  פעילותה  את  להרחיב  מתעתדת 
בימים  החברה  מנהלת  הידוע  ככל  הביטוח. 
כתבי  הסכם  להשגת  מתקדמים  מו"מ  אלה 
ביטוח.  חברות  מספר  עם  (ריידרים)  שרות 
קיימים  להסכמים  יתווספו  הסכמים  אותם 
ו"הראל".  ביטוח"  "כלל  החברות  עם  מכבר 

על-פי הערכות, "א.א. גלס", הנמצאת בבעלות 
איש העסקים הירושלמי אבנר חגי, מחזיקה 
הרכב.  זגגות  משוק  כ-20%  של  נתח  כיום 
מדובר בשוק המגלגל בשנה מחזור הכנסות 
ממנו-  המרכזי  החלק   .₪ מיליון  כ-160  של 
כ-70% - הינו באמצעות חברות הביטוח. על 
רקע הנתונים והמגעים עם חברות הביטוח, 

מטרתה של "א.א. גלס" להכפיל בתוך כשלוש 
שנים את נתח השוק שלה. במקביל, ובהתאם 
למגמות ההתרחבות, בכוונת החברה להשיק 
שירות  סניפי  שני  הבאה  השנה  במהלך 
שלושה  גלס"  "א.א.  מפעילה  כיום  חדשים. 
הדגל  סניף  כאשר  ארצית,  בפריסה  סניפים 

ומרכז הפעילות ממוקם בירושלים. 

בכוונת המדינה להקים קרן חיסכון פרטית המיועדת לעצמאים
מתן  בעניין  פיתרון  מקדמת  המדינה  האם 
עסקיהם  לסגור את  לעצמאים שנאלצו  פיצוי 
והפכו למובטלים? לפי דיווחים שונים, בכוונת 
המדינה להקים קרן חיסכון פרטית לתשלום 
דמי אבטלה, שתהיה מיועדת לעצמאים. בקרן 
מיוחדת זו, שהמבנה שלה יהיה דומה למבנה 
של קרן השתלמות, יוכלו העצמאים להפריש 
לקבלת  בתמורה  משכרם,  חלק  חודש  מדי 
שייצבר  החיסכון  מהמדינה.  מס  הטבות 
את  לסגור  וייאלץ  במקרה  עצמאי  כל  ישמש 
עסקו ולהפוך למובטל. את הקרן תנהל אחת 
ניהול,  דמי  תשלום  כנגד  הביטוח,  מחברות 

כאשר עצמאים יוכלו לצבור בה סכום של עד 
שישה  עד  לממן  אמור  אשר  שקל,  אלף   90
שקל  אלף  כ-15  של  (בשכר  אבטלה  חודשי 
בחודש). במידה והעצמאי לא ימשוך את כספי 
הפנסיוני  לחיסכון  תצורף  היא  החיסכון,  קרן 
מהקרן  כספים  משיכת  הפרישה.  בעת  שלו 
תיתכן רק במקרה שבו העצמאי הופך למובטל 
– וזאת לאחר עמידתו בקריטריונים מוגדרים 
שייקבעו לכך. הדעות בעניין כוונה זו חלוקות, 
המדינה  לפיו   – זה  צעד  משמעות  כאשר 
לביטחונו  אחריות  מעליה  מסירה  למעשה 
ומעורבת  העצמאים,  מגזר  של  הסוציאלי 

במתן הטבות מס בלבד לחוסכים – כמו גם 
רבים.  שאלה  סימני  מעלים  ישימותו,  אופן 
האחרונות  בשנים  הכירה  המדינה  כי  יצוין 
בצורך להעניק ביטחון סוציאלי גם לעצמאים. 
מקצועית  ועדה  בנושא  הוקמה  אף  ב-2006 
בביטוח הלאומי. המלצותיה של אותה ועדה 
של  הגג  ארגון  לה"ב,  ידי  על  הסף  על  נדחו 
העצמאים בישראל. בעקבות חוסר ההסכמה, 
סוגיה זו למעשה "תקועה" מזה מספר שנים, 
כאשר אותה קרן חיסכון פרטית לדמי אבטלה 
הנבחנות  האפשרויות  אחת  כאמור,  הינה, 

כיום כדי לקדם את הפיתרון לעצמאים. 

VIP הראל" השיקה חבילת בריאות"

מוצר  השקת  על  הודיעה  "הראל"  חברת 
חדש בתחום הבריאות: חבילת VIP הכוללת 
כתב   - בו-זמנית  ייחודיים  כיסויים  שלושה 
שירות  כתב  אישי",  מלווה  "רופא  שרות 
שקל   400 ומתן  ב"אסותא"  מהיר  אבחון 
יומי לאשפוז מתאונה לאחר 3 ימים  פיצוי 

המתנה, למשך 14 ימים. במקביל מציעה 
ובנוסף  זו  חבילה  של  הרחבה  החברה 
ולכתב  אישי"  מלווה  "רופא  שרות  לכתב 
יינתנו  ב"אסותא",   מהיר  אבחון  שרות 
למבוטחים לאחר 3 ימים המתנה, ולמשך 
לאשפוז  יומי  פיצוי  שקל   200 ימים,   14

לאשפוז  יומי  פיצוי  שקל  ו-400  ממחלה 
מתאונה. בתוך כך מבהירים בחברה כי גיל 
למוצר  להצטרפות  המקסימאלי  הכניסה 
החדש הינו 65, כאשר ניתן יהיה לשווקו גם 
מבוטחים  שאינם  ללקוחות  משלים  כמוצר 

בביטוחי בריאות ב"הראל".

"מנורה מבטחים" משיקה את "תאונות טופ" – 
פוליסת ביטוח חדשה לתאונות אישיות

חדשה  פוליסה  משיקה  מבטחים"  "מנורה 
לתאונות אישיות, תחת השם "תאונות טופ". 
סכום  יעמוד  החדשה  הפוליסה  במסגרת 
ליורשיו,  או  למבוטח  המקסימאלי  הפיצוי 
במקרה מוות או נכות כתוצאה מתאונה, על 
400,000 ₪, ובמקרה מוות או נכות לילדים 
בתוך  על 200,000 ₪.   – לתאונה  כתוצאה 
כך, הפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי למקרה של 
שברים, כוויות וסיעוד עד 40,000 שקל, כיסוי 
להחזר בגין אביזרים רפואיים עד 6,000 ₪ 
וכיסוי לטיפולי שיניים פרותטיים עד 8,000 ₪. 

התייחסות נוספת בפוליסה ניתנה למתן פיצוי 
כתוצאה  חולים  בבית  באשפוז  הצורך  בעת 
המקסימאלי  היומי  הפיצוי  כאשר  מתאונה, 
בחברה  שקל.   800 על  עומד  בה  המוצע 
ואת  הנרחבים   הכיסוי  היקפי  את  מדגישים 
זו,  חדשה  בפוליסה  המוצעים  הפיצוי  סכומי 
הקיימות  בפוליסות  מהמוצע  גבוהים  שהינם 
ייחודיים  מרכיבים  אף  וכוללים  בענף,  כיום 
אחרות.  דומות  בפוליסות  נמצאים  שאינם 
בהודעתה מסרה "מנורה מבטחים" כי פוליסת 
שש  עם  ללקוחות  תשווק  טופ"  "תאונות 

אפשרויות בחירה, המעניקות פיצוי מדורג לפי 
המבוטח  מעוניין  אותם  הביטוח  סכומי  גובה 
אטרקטיביים  במחירים  זאת  וכל   - לרכוש 
ביותר. לדברי אורית קרמר, סמנכ"ל ומנהלת 
"פוליסת  ב"מנורה מבטחים",  בריאות  תחום 
מעמיקה  חשיבה  תוך  נבנתה  טופ'  'תאונות 
ליהנות  להם  ומאפשרת  הלקוחות  צרכי  על 
מהגנה מרבית בקרות אירוע תאונתי. לתוכנית 
בסכומי  וכן  הרחב  הכיסויים  בהיקף  יתרונות 
האחרות  לתוכניות  ביחס  הגבוהים  ביטוח 

הנהוגות בישראל". 
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אתר האינטרנט של מגדל זכה בפעם השלישית ברציפות 
כאתר הטוב ביותר בתחום הביטוח והפיננסים

זו השנה  WEBI 2011, הנערכת  בתחרות 
ומחשבים",  "אנשים  קבוצת  ע"י  השביעית 
במקום  "מגדל"  של  האינטרנט  אתר  זכה 
זו  ופיננסים.   ביטוח  בקטגוריית  הראשון 
זוכה  שבה  ברציפות  השלישית  הפעם 
הבית  אתר  זו.  יוקרתית  בתחרות  "מגדל" 
סימולאטורים,  כולל   "מגדל"  קבוצת  של 
ומחוללים  וידאו  אינטראקטיביות,  מצגות 
הביטוח,  עולם  את  המסבירים  מתקדמים 
וחיסכון ארוך הטווח בשפה ידידותית ביותר. 
לדברי גורמים בקבוצה, האתר הפך למקור 

לא רק עבור למעלה ממיליון  מידע מרכזי 
וחצי לקוחות "מגדל", אלא גם ללקוחות כל 
חברות הביטוח והציבור הישראלי בכללותו. 
מנימוקי השופטים בתחרות צוין כי "מגדל 
בישראל  היחידה  הביטוח  חברת  הינה 
לקוחותיה  אל  לדבר  ומקיימת  המבטיחה 
באמצעות  זאת  מבינים'.  שכולם  'בשפה 
שימוש במדיה אינטרנטית עדכנית, חדשנית 
ומגוונת. אתר מגדל הוא בעצם פלטפורמה 
אינטרנטית רבת זרועות החל מאפליקציית 
קומית  אינטרנטית  בסדרה  וכלה  סלולר 

בנושאי ביטוח". לדברי משה תמיר, משנה 
למנכ"ל "מגדל" וראש תחום שיווק ופיתוח 
עסקי, "הזכייה בתחרות זו, יחד עם הזכייה 
על  המועדפת  כחברה  אותנו  שהציבה 
הדיגיטלי,  בתחום  גדול  ביתרון  הסוכנים 
שלנו  האסטרטגיה  ליישום  ביטוי  הם 
והאינטגרציה  הדיגיטלי  בתחום  למובילות 
שלו לערוצי ההפצה שלנו". תמיר הוסיף כי 
בכל שנה גובר האתגר בתחרות והשמירה 
מאמץ  ומחייבת  קשה  הראשון  המקום  על 

רב יותר.

קמפיין בחסות "סטארט" 
על חשיבות רכישת הביטוח דרך סוכן ביטוח

מיקי קופל מנכ"ל "סטארט שירותי דרך" מתראיין לרדיו חיפה בנושא ענף הביטוח ושירותי דרך במסגרת שבוע הרכב 
ברדיו חיפה  קופל מדגיש כי חשוב לוודא כי רכישת הביטוח נעשית דרך סוכן ביטוח מורשה

מיקי קופל, מנכ"ל ובעלים של חברת "סטארט 
שירותי רכב", ממשיך בפעילותו למען סוכני 
הביטוח, בהם הוא רואה משווקים בלעדיים 
של חברתו. קופל יזם קמפיין רדיופוני ברדיו 
חיפה, בו הוא מסביר על חשיבותו של סוכן 
לרכב.  הביטוח  רכישת  בתהליך  הביטוח 
ברדיו  הרכב  שבוע  במסגרת  נעשה  הדבר 
שירותי  "סטארט  בחסות  המשודר  חיפה, 
יורחב  הוא  רכב". בשלב הבא של הקמפיין 

לכל תחנות הרדיו האזורי בארץ. 
במסגרת התשדיר נשאל קופל על ידי כתב 

רכישת  בעת  לבדוק  חשוב  מה  חיפה  רדיו 
כי  לוודא  חשוב  כי  עונה  קופל  רכב.  ביטוח 
ביטוח  סוכן  ידי  על  נעשית  הביטוח  רכישת 
לשכת סוכני הביטוח,  מורשה, ועדיף חבר 
וביטוח  חובה  ביטוח  פוליסת  נרכשת  וכי 

מקיף. 
כמו כן מדגיש קופל שחשוב לוודא כי מבחינת 
שירות – סוכן הביטוח מוכר ללקוח שירותי 

רכב וגרירה.
בתשדיר אחר נשאל קופל מה קורה במקרה 
על  לדעת  צריך  מה   - הרכב  עם  שנתקעים 

לוודא  יש  כי  משיב  קופל  הגרירה.  שירותי 
דרך  שירותי  חברת  מכר  הביטוח  שסוכן 
וגרירה טובה. קופל מרחיב ואומר כי חברת 
של  במקרים  מסייעת  הגרירה  שירותי 
קטסטרופה, ומבהיר כי על הלקוח לוודא כי 
יש לו כתב שירות, ולדעת מה מספר הטלפון 
ממליץ  כן  כמו  הגרירה.  שירותי  חברת  של 
של  השירות  בכתב  הכיסוי  מה  לוודא  קופל 

החברה.

רשות ההגבלים ממליצה להגיש כתבי אישום 
נגד איגוד שמאי הביטוח בגין עבירות לכאורה על החוק

את  גיבשה  העסקיים  ההגבלים  רשות 
אישום  כתבי  הגשת  בדבר  המלצתה 
בישראל,  ביטוח  שמאי  איגוד  יו"ר  נגד 
עזרא שוהם, ומספר חברים בכירים נוספים 
חקירה  לאחר  גובשה  המלצתה  באיגוד. 
ממושכת ביחס לחשדות לעבירות לכאורה 
על  שבוצעו  העסקים,  ההגבלים  חוק  על 
יו"ר האיגוד, מספר חברים בוועד ענף  ידי 
הרכב באיגוד ואיגוד שמאי ביטוח בישראל. 
יולי  בחודש  הפרשה  של  תחילתה  כזכור, 
2008, בעקבות פנייתו באיגרת של שוהם 
לחברי ענף הרכב באיגוד, במסגרתה הוא 
המליץ בפניהם על אימוץ קו פעולה אחיד, 

לרבות  טרחתם,  שכר  לקביעת  המתייחס 
שמאי  דעת  חוות  להפקת  ממוצעת  עלות 
ועלות שעת עבודה של שמאי רכב. בנוסף, 
בחודש פברואר 2009, פנה ועד ענף הרכב 
באיגוד באיגרת לשמאי הרכב וביקש מהם 
משרד  למכרז  הצעות  מלהציע  להימנע 
רכב.  שמאות  שירותי  לקבלת  הביטחון 
ענף הרכב  ועד  איגרת אף המליץ  באותה 
עבור  מומלץ  מינימאלי  טרחה  שכר  על 
שמאות רכב. האיגרת אושרה להפצה על 
ידי יו"ר ועד ענף הרכב ויו"ר האיגוד. רשות 
ההגבלים הבהירה לאורם של אותם צעדים 
בנושאי  מקצועיים  איגודים  המלצת  כי 

ההגבלים  חוק  של  הפרה  מהווה  מחירים 
בתחרות.  פוגעת  שהיא  כיוון  העסקיים, 
כתבי  להגשת  בהמלצתה  ציינה  הרשות 
עומדת  באיגוד  הגורמים  בפני  כי  אישום 
האפשרות להעלות את טיעוניהם במסגרת 
האישום.  כתב  הגשת  בטרם  שימוע  הליך 
"דולן  ממשרד  מתתיהו  דרור  דין  עורך 
דמארי מתתיהו", המייצג את האיגוד והיו"ר, 
מסר כי "באמתחתנו טענות כבדות משקל 
אשר יש בהן כדי לשמוט את הבסיס עליו 
לאיגוד  המיוחסים  האישומים  מושתתים 
ולבעלי התפקידים בו. הן יובאו בפני נציגי 

הרשות בשימוע". 
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מבצע מיוחד לסוכני ביטוח

מחיר החבילה לאדם בחדר זוגי 1,389$

השתלמות בלונדון

לפרטים נוספים והרשמה: דיזנהויז - רחוב סוקולוב 46, רמת השרון
נא לפנות לורדה ו/או אביבה בטלפון: 166 / 03-5488142, פקס: 03-5480807

הערות כלליות:
• מספר המקומות מוגבל בטיסות ובבית המלון וכל המקדים להזמין, מבטיח את מקומו

ההשתלמות תתקיים ב- 9 בינואר 2012 בבית המלון ועלותה - 25•  לירות שטרלינג לאדם ויש להזמין 
השתתפות מראש

* מיסי נמל ודלק נכונים להיום (25 בספטמבר 2011) ונתונים לשינוי

המחיר כולל:
• טיסות יום בחברת "אל-על", בנתיב: תל אביב-לונדון-תל אביב
6•  לילות בלונדון במלון "טייסטל-מרבל ארץ" בחדרי "דה לוקס"

• ארוחת בוקר אנגלית מלאה
• העברות מנמל התעופה לבית המלון וחזרה

* מיסי נמל בסך 183$• 
* מיסי דלק בסך 254$• 
• מלווה קבוצה ישראלי

המחיר אינו כולל:
תוספת לאדם בחדר ליחיד - 438$• 

• ביטוח מכל סוג שהוא
• הוצאות נוספות מעבר לאמור 

בסעיף "המחיר כולל"
שינוי בתאריך הטיסה - 50$•  לאדם

04 בינואר 2012 תאריך יציאה: 
10 בינואר 2012 תאריך חזרה: 

גליון מידע מספר 1 של MDRT ישראל יצא לדרך 
מאת: רם מסחרי, יו"ר MDRT ישראל

מועדון  של  ראשון  אינטרנט  עיתון  גיליון 
השבוע  והופץ  לדרך  יצא  ישראל   MDRT
בישראל.   MDRT מועדון  חברי  ל-132 
בנוסף  יופיע  העיתון  הביטוח,  ולחברות 
שנשלח  הרשמי  המגזין  של  להופעתו 
לחברים היישר מארה"ב, העיתון האלקטרוני 
יופץ בכל חודשיים ויעניק לחברים מידעים, 

מאמרים מתורגמים, כלים וחדשות. 
ולחזק  החברים  את  לאגד  העיתון  מטרת 
את הקשר ביניהם באמצעות יריעה נרחבת 
מאמרים  של  ופרסום  כתיבה  שתאפשר 
מתורגמים, רעיונות מכירה, וידע כללי, מדור 
סיוע  דיון,  קבוצות  ארגון  כותבים  חברים 

ברישום לכנסים בחו"ל ותרומה לקהילה.
בינלאומית  התאחדות  היא   MDRT ה- 
סוכני   38,500 מעל  מונה  אשר  עצמאית 
שמייצגים  בתחומם,  מובילים  חיים  ביטוח 

מעל 464 חברות ביטוח מכ- 80 מדינות. 
מועדון MDRT ישראל רשם השנה את הגידול 
החברים  במספר  באירופה  ביותר  הגדול 
והינו הסניף הגדול ביותר באירופה, אחריו 
חברים.   120 כ-  עם  אנגליה  סניף  נמצא 
הגידול  את  השנה  רשם  הישראלי  הסניף 
החברים,  במספר  באירופה  ביותר  הגדול 

גידול של 39% בשנה ו65% בשנתיים.
אני שמח לבשר לחברים ולכל הסוכנים אשר 
 2012 בשנת  למועדון  להירשם  שוקלים 
שנים  בשלוש  אשר  הביטוח  חברות  כל  כי 
דמי  מעלות   ב50%  השתתפו  האחרונות 
הרישום למועדון, חידשו השנה את ההסכם 
לשנה רביעית ברציפות, תודה לכלל חברה 
לביטוח (סוכני הטיטניום 75% השתתפות)

חברה  להפניקס  לביטוח,  חברה  למגדל 
למנורה  לביטוח,  חברה  להראל  לביטוח, 

חברה לביטוח, הכשרה ביטוח ואיילון חברה 
לביטוח.

אני קורא לכל החברים להשתלב בפעילות 
העיון  בימי  לפעילויות  ולהירשם  במועדון 

והכנסים: 
MDRT EXPERIENCE  אשר יתקיים  כנס 
בתאריכים 9-11 לפברואר 2012 בבנגקוק-

תאילנד (150 סוכנים כבר נרשמו).
אכדיה  דן  במלון    5/12/2011 ב  עיון  יום 

(לחברים בלבד)
יום MDRT במסגרת הכנס השנתי לביטוח 
למרץ    18-19 בתאריכים  באילת  ופיננסים 
 CLU ,ChFC 2012 בו יתארח גו'ליאן גוד
 2010-2011 לשנת  העולמי   MDRT נשיא 

(לחברים בלבד).
 ולכנס השנתי בארה"ב 10-13 ליוני 2012 

באנהיים קליפורניה (לחברים בלבד).

סבב מינויים חדשים ב"כלל פיננסים"

פיננסים",  ב"כלל  חדשים  מינויים  סבב 
אותם  במסגרת  רז.  טל  המנכ"ל  בראשות 
בחברה  עובד  אשר  פרץ,  אריק  מינויים, 
אג"ח  תחום  מנהל  בתפקיד  שנים  כ-4 
ודורון  השקעות,  למנהל  ימונה  ומסחר, 
שנים  כ-7  בחברה  עובד  אשר  שמר, 

בכירים  תפקידים  במספר  כיהן  ובמהלכן 
בשורותיה, ימונה למנהל מחלקת השקעות 
בירמן,  אורי  כך,  בתוך  נאמנות.  קרנות 
חו"ל,  מניות  דסק  ומנהל  השקעות  מנהל 
גלובליות  השקעות  מחלקת  למנהל  ימונה 
למנהל  מונה  הראל  ואופיר  בחברה, 

כי  מסר  רז  חיסכון.  ופוליסות  אג"ח  תחום 
ממדיניות  חלק  הינם  החדשים  "המינויים 
טיפוח וקידום העובדים בחברה, אנו דוגלים 
בקידום עובדים מיומנים וותיקים לתפקידי 
ניהול מובילים לצד טיפוח דור העתיד של 

עובדים בכלל פיננסים". 
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פעילות בסניפים ובמחוזות

סניף חיפה עורך השתלמות בנושא "ייעוץ מיסוי בעת פרישה"
עם מר צביקה משבנק יועץ הלשכה למיסוי פנסיוני, רו"ח (משפטן)

ביום ד' 9.11.11 בשעה 12.00 בלשכה בחיפה.

בקשה לגיוס מתנדבים בתחום הביטוח
לשירות ייעוץ לאזרח

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח הינו אחד מהשירותים הניתנים לציבור על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
תפקידו של שי"ל הוא לייעץ לאזרחי המדינה במיצוי זכויותיהם מול רשויות וגופים פרטיים וציבוריים.

פתרון בעיות בחיי היומיום בתחומים כמו יחסי עבודה, ביטוח לאומי, יחסי אישות, דיור ציבורי, ביטוח פנסיוני, שירותי 
בריאות וכדומה.

הייעוץ ניתן באמצעות 3 אפיקי תקשורת:
מוקד טלפוני 118. 1 - העונה על פניות אזרחים בכל רחבי הארץ.

אתר אינטרנט של שי"ל ובו פורום שאלות ותשובות – הנותן מענה בכתב באמצעות מתנדבים בתחומים שונים. 2 .
תחנות שי"ל - כ-60 תחנות הפזורות בכל רחבי הארץ, בהן כ-1000. 3 מתנדבים ביניהם עורכי דין, רואי חשבון 

ומומחים אחרים הנותנים ייעוץ לאזרח בפגישות אישיות.  

לשי"ל דרושים מומחים המתמצאים בנושאי ביטוח וזאת בעקבות פניות רבות המופנות אלינו בתחום זה.
אנו מזמינים אנשי ביטוח במגוון תחומים לבוא להתנדב בשי"ל, הן במוקד הטלפוני והן בתחנות הפזורות ברחבי הארץ, 

ובכך ירחיבו את הקשר והפריסה הארצית עם אזרחי המדינה, יתרמו לחברה בכלל, ובתגובה לייעוץ בנקאי בפרט.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למינה גורן – מנהלת שי"ל ארצי | בטלפון: 050-6223344

הפניקס זכתה בביטוחי הבריאות והסיעוד 
של עמיתי "חבר" 

הבריאות  בביטוחי  זכתה  הפניקס  חברת 
ובני  "חבר"  עמיתי  לכלל  והסיעוד 
עם  שנים  ל-6  בהסכם  משפחותיהם, 
 2012 מינואר  החל  כך,  להארכה.  אופציה 
ביטוחי  הקבע  לאנשי  לראשונה  יוצעו 
בתנאים  "הפניקס",  של  והסיעוד  הבריאות 
בוצעה  הזכייה  אטרקטיביים.  ובכיסויים 
"חבר"  שניהלה  תחרותי  הליך  במסגרת 
לביטוח עמיתיה בביטוח רפואי פרטי, ומול 
מהענף.  שונים  גופים  התמודדו  "הפניקס" 
המבטח  לבחירת  שנשקלו  הקריטריונים 

של  והידע  הניסיון  את  היתר,  בין  כללו, 
המבטח בביטוחי בריאות בכלל ובביטוחים 
איכות  מדדי  נבחנו  עוד  בפרט.  קבוצתיים 
ושירות למבוטחים. סוכנות הביטוח שנבחרה 
לתת שירות לעמיתי "חבר" ובני המשפחות 
שפירא,  דפנה  לדברי  "מדנס".  הינה 
"הזכייה  ב"הפניקס",  בריאות  סמנכ"ל 
'חבר'  של  והסיעוד  הבריאות  בביטוחי 
הפניקס  אסטרטגית  של  יוצא  פועל  הינה 
והמשך  הבריאות  ביטוחי  תחום  להרחבת 
ביסוס מעמד הפניקס כגורם מומחה ומוביל 

בתחום זה בישראל. הפניקס רואה חשיבות 
ומודה  'חבר'  עם  משותף  במהלך  רבה 
שירות  לתת  לה  שניתנה  ההזדמנות  על 
שלומי אברהם,  לעמיתים". מנכ"ל "חבר", 
ההליך  במסגרת  הציבה  "'חבר'  כי  אמר 
בסטנדרט  קשיחים  קריטריונים  התחרותי 
את  לעמיתים  להעניק  בכדי  ביותר,  הגבוה 
המיטב. הביטוח המוצע לעמיתי 'חבר' הינו 
בשוק.  ביותר  הטובים  ובמחיר  בתנאים 
טומן  הפניקס  עם  החדש  הפעולה  שיתוף 

בחובו פוטנציאל להמשך". 

החותם המקצועי של 
סוכן הביטוח

לשכת סוכני ביטוח בישראל
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לוי רחמני התפטר מתפקידו כיו"ר קבוצת הביטוח "איילון" 
- יישאר בתפקיד מנכ"ל הקבוצה

קבוצת  יו"ר  בתפקיד  שנים  כ-35  לאחר 
רחמני  לוי  השבוע  הודיע  "איילון"  הביטוח 
הבעלים  רחמני,  מהתפקיד.  התפטרותו  על 
השליטה  ובעל  אחזקות"  "איילון  קבוצת  של 
כה  עד  כיהן  ממניותיה,  מ-80%  למעלה  על 
בשני תפקידים במקביל: יו"ר ומנכ"ל הקבוצה. 
ההתפטרות של רחמני מגיעה על רקע הכללים 
החדשים של ממשל תאגידי המנוסחים בתיקון 

16 לחוק החברות, שנכנס לתוקף בפברואר 
בחברה  מנכ"ל  על  אוסר  התיקון  האחרון. 
ציבורית להחזיק בו זמנית גם בתפקיד היו"ר. 
בעקבות תיקון זה הודיע כדוגמא לפני כשנה 
יאיר המבורגר, בעלים ויו"ר קבוצת "הראל", 
רחמני  הקבוצה.  כמנכ"ל  תפקידו  סיום  על 
מסר כי "בגלל התיקון החדש נאלצתי לבחור 
בין שני התפקידים. אני רואה את עצמי יותר 

כאיש מקצוע ולהערכתי אני יכול להביא יותר 
תועלת לחברה בתפקיד ביצועי, ולכן בחרתי 
של  במקומו  המנכ"ל".  בתפקיד  להישאר 
רו"ח  הקבוצה  ליו"ר  להתמנות  צפוי  רחמני 
יעקב דרזי, אשר עובד עם "איילון" מזה שנים 

רבות. 

קורסי ההכשרה לקבלת רישיון – 
סמסטר ייפתח בדצמבר גם בירושלים ובחיפה
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"דוחה"- התיישנות
מאת: שלמה ברמץ עו"ד

ע"י  מבוטחים  תביעות  נדחות  אחת  לא 
חברות הביטוח בטענה של התיישנות.

ידוע  ואף  זה,  בנושא  ונאמר  נכתב  רבות 
ביטוח  מקרי  על  ההתיישנות  כי  לכולנו 
מתחילה, בתום 3 שנים מיום אירוע מקרה 

הביטוח (ולא מיום בו מתגבשת הנכות).
 9 סעיף  של  בדמותו  וחשוב  נוסף  זרקור 
לחוק ההתיישנות, מוחבא לעיתים ע"י בעלי 
מקרה  ראיות  עם  מלאה  הכרות  אינטרס. 
התיישנות,  לחוק   9 סעיף  והכרת  הביטוח 
מהווים כלי חשוב בהארכת התקופה מבלי 

להיכנס בגדרה של מאכלת ההתיישנות.

סעיף 9 לחוק ההתישנות - 
הודאה בקיום זכות

"הודה הנתבע, בכתב או בפני בית משפט, בין 
בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום 
ההתיישנות  תקופת  תתחיל  התובע,  זכות 
מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע 

מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה.
- למעט הודאה שהיה  "הודאה"  זה,  בסעיף 

עמה טיעון התיישנות."

מהי אותה הודאה 
"בקיום זכות"?

בקיום  הודאה  כי  מהפסיקה  למדים  אנו 
התכתבויות  במהלך  שתהיה  יכולה  הזכות 

מהם  שעולה  הביטוח  לחברת  התובע  בין 
הכרה ,במקצת מזכותו של התובע לפיצוי.

במהלך  להיעשות  צריכות  אלו  התכתבויות 
התקופה שעד תום 3 השנים מיום האירוע.

התכתבויות אלו יכול שיהיו במסגרת חלופת 
מכתבים, או חוות דעת או כתב סילוק.

נדונה  בראשל"צ  השלום  משפט  בבית 
תאונות  פוליסת  מכוח  ,תביעה  לאחרונה 

אישיות לתלמידים.
בין  והוא  תיכון  תלמיד  ביותו  נפצע  התובע 
17 שנים. לתובע כזה עומדת זכות התביעה 

ב 3 שנים נוספות מהגיעו לגיל 18.
"טענת  הביטוח  חברת  טענה  להגנתה 
בו חדל  מיום  שנים   3 חלפו  כי  התישנות", 

התובע להיות קטין.

בית המשפט קבע
חברת  מול  תביעתו  לנהל  החל  התובע 

הביטוח טרם חלפו 3 שנים מגיל 18.
חברת הביטוח שלחה לתובע "כתב סילוק" 
כפוף  הוא  כי  התניה  בתוכו  כולל  שאינו 

לטענת התיישנות.
לכתב הסילוק צרפה חברת הביטוח , חוות 

דעת רפואית המלמדת כי התובע זכאי 
לנכות בשיעור 9.75%.

התובע וחברת הביטוח על אף כתב הסילוק 
המשיכו לנהל מו"מ לשיעור הנכות.

לא  הביטוח  חברת  כי  קבע  השפט  בית 
התובע  של  הזכות  קיום  עצם  על  חלקה 

לקבל פיצוי, אלא על גובה הפיצוי.
זוהי נקודה מהותית מכוחו של סעיף 9 לחוק 

ההתישנות – הודאה בקיום הזכות.
ההגיון שמאחורי קבעיתו של בית המשפט 
נעוץ בהלכה המונעת דחיית תביעה מחמת 

התיישנות אם מתקיימים התנאים הבאים:
לסיכון  נחשפה  לא  הביטוח  א. חברת 

ראייתי.  
בחבותה  הכירה  כבר  הביטוח  ב. חברת 
לשלם מכוח הפוליסה והמחלוקת הייתה   

על שיעור הפיצוי.  
זכויותיו"   על  ש"ישן  בתובע  מדובר  ג. אין 

ולא בתביעה מהעבר הרחוק.  
בית המשפט פסק נגד חברת הביטוח , כי 
אין לדחות את התביעה בטענת התיישנות, 
וקיימת  הואיל  שנים)   3 שחלפו  אף  (על 
הביטוח  חברת  ועל  הזכות  בקיום  הודאה 

לפצות את התובע.

משולחנה של ועדת אתיקה
מאת: אסף בנדקובסקי, חבר הועדה

לועדה מוגשות תלונות ע"י מבוטחים כנגד 
סוכן הביטוח (או סוכנות הביטוח) איתם יש 
או היו להם קשרים עסקיים וברצונם לקבול 
השירות שקיבלו.                                                         איכות  כנגד  הוועדה  מול 

המתלונן מבקש לקבל את סעד מהועדה.
כמו כן פונים לועדה סוכנים המבקשים את 
עזרת הועדה בפתרון מחלוקות עם סוכנים 

אחרים.
כל  פני  על  לועדה  לפונים  גדול  יתרון 

אלטרנטיבה אחרת:
ביטוח  סוכני  מול  מתנהלים  א. הדיונים 
ותיקים המכירים היטב את רזי המקצוע.  

ב. ניסיונם והכרתם את המקצוע של חברי 
הוגנים  להיות  להם  מאפשר  הועדה   

לצדדים המתדיינים.  
ג. במרבית המקרים מסתיימת המחלוקת 
באים  והצדדים  ראשונה  פגישה  לאחר   

על סיפוקם.  
הועדה  תציג  הקרובה  התקופה  במהלך 

מעל דפים אלו דוגמאות מדיונים
תהליכי  לשיפור  הן  אלו"  "סיפורים  נצלו 
העבודה במשרדכם והן למהלכים משותפים 
התלונן  לקוח  דיון:  אחרים.   סוכנים  עם 
בהן  השנים  שלוש  במהלך  כי  סוכנו  כנגד 
היה רכבו מבוטח כעובד מדינה היה אמור 

ליהנות מתעריפים מוזלים.
במקרה הסתבר לו כי כרטיס האשראי שלו 
ולכן  סוכם  עליו  מזה  גבוה  בסכום  מחויב 

בחידוש פנה לסוכן אחר.
בפרמיה  לזכותו  לו  הבטיח  הביטוח  סוכן 

שנגבתה.
מאחר  הוועדה  לעזרת  פנה  הלקוח 
הגיע  לא  הצ'ק  הסוכן,  הבטחת  שלמרות 

לידי המבוטח.
הועדה   - הוועדה  של  הביניים  החלטת 
ראתה בחומרה רבה את עצם אי התייצבותו 
אף  האתיקה  ועדת  בפני  לדיון  הסוכן  של 
והחליטה  רשום  בדואר  זימון  אליו  שנשלח 
לרשום נזיפה בתיקו האישי. הסוכן התבקש 
הסבר  האתיקה  ועדת  למזכירות  להעביר 
ההתנהלות  ואת  הפרמיה  להבדלי  בכתב 

מול הלקוח ומול חברת הביטוח.

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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בעין משפטית
מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה

בפוליסות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים בחישוב סך הנזק 
יורחב הכיסוי הביטוחי כאשר לצד הנכות האסטטית 

קיימת נכות נוספת 
הוגשה  ברמלה,  השלום  משפט  לבית 
תביעתה של אורית חממי (להלן: "אורית"), 
כנגד  עדני,  שאלתיאל  עו"ד  ידי  על  שיוצגה 
"כלל"),  (להלן:  בע"מ  לביטוח  חברה  כלל 
שיוצגה על ידי עו"ד מרדכי גנות. פסק הדין 
ד"ר עמי  ניתן באוגוסט 2011, מפי השופט 

קובו.
אורית   ,2007 ספטמבר  חודש  במהלך 
הייתה תלמידת בית ספר, ונפצעה מזכוכית 
בשוק רגל ימין (להלן: "הפציעה"). בעקבות 
הפציעה נאלצה אורית, לעבור ניתוח שהותיר 
כי  יוער,  ומכוערת.  רחבה  צלקת  ברגלה 
במועדים הרלוונטיים אורית הייתה תלמידה 
במסגרת חוק חינוך חובה, ולפיכך מבוטחת 
"הפניקס"  מול  אישיות  תאונות  בפוליסת 

(להלן: "הפוליסה").
להגיע  הצליחו  לא  ו"כלל"  ואורית  הואיל 
להסדר ביניהם לגבי גובה תגמולי הביטוח, 
הגישה אורית תביעה לבית המשפט. לטענת 
אורית, מלבד הצלקת שנגרמה לה בעקבות 
בתחושה.  מירידה  סובלת  היא  הפציעה, 
דעת  חוות  אורית  הגישה  לכך,  בהתאם 
נכות.   10% נקבעו  בה  מטעמה,  מומחה 
מומחה  דעת  חוות  "כלל"  הגישה  מנגד, 
מטעמה אשר קבע, כי לאורית לא נותרה כל 

נכות בגין הפציעה.  
אשר על כן, מונה לאורית מומחה מטעם בית 
המשפט, אשר קבע כי לאורית נותרו 10% 
קלה  לפגיעה  מ-5%  מורכבים  אשר  נכות, 
בגידים ו-5% נוספים בגין "צלקת מכוערת" 
לביטוח  המוסד  לתקנות  בהתאם  (זאת 

לאומי).

העיקרית  המחלוקת  המשפט,  בית  לדברי 
בין הצדדים נוגעת לשאלה, האם נכותה של 
אסתטיות  צלקות  בגין  נכות  ב"דרגת  אורית 
שמא  בפוליסה),  הוחרגה  (אשר  בלבד" 
הנכות שנקבעה לה הינה בחלקה בגין נכות 
או  תפקודית,  נכות  בגין  ובחלקה  אסטטית 
הנכות  שיעור  את  מהפיצויים  לנכות  יש  אז 

האסטטית.
בשלב זה, פנה בית המשפט לפירוש המונח 
"נכות", כפי שזה הוגדר בפוליסה. לדברי בית 
המשפט, הפוליסה הפנתה לתקנות הביטוח 
לנפגעי  נכות  דרגת  (קביעת  הלאומי 
עבודה), תשט"ז-1956 (להלן: "התקנות"). 
דרגת  בקביעת  כי  בפוליסה,  נקבע  כן  כמו 
הנכות לא יובאו בחשבון הוראות תקנה 15, 
שיעורי נכות מתחת ל-5%, וכן דרגות נכות 

בגין צלקות אסטטיות בלבד.  
הנכות  שיעור  לו  כי  המשפט,  בית  ציין  עוד 
בגין  המשפט  בית  מומחה  ידי  על  שנקבע 
הרכיב האסטטי, היה עומד לבדו, או אז ניתן 
לפיצויים  זכאית  אינה  אורית  כי  לומר,  היה 
מכוח הפוליסה. לדברי בית המשפט, הפסיקה 
האסטטיות.  הצלקות  בסוגיית  בעבר  דנה 
בהקשר זה, הפנה בית המשפט לפסק הדין 
 9735/99 ירושלים)  (שלום  אזרחי  בתיק 
שם  בע"מ,  לביטוח  חברה  כלל  נ'  ברעלי 
יש  לפיו  הפרשנות  כלל  "לאור  כי:  נקבע 
לפרש את חוזה הביטוח כנגד המנסח, הרי 
שהסייג לפיו הנכות אינה כוללת נכות בגין 
שצלקות  מלמד  בלבד,  אסתטיות  צלקות 
נוספת  או  אחרת  נכות  קיימת  שלגביהן 
לנכות האסתטית, כלולות בהגדרת הנכות 

ומזכות לפיכך את המבוטח בפיצוי הכולל 
וגם את הנכות  גם את הנכות האסתטית 
האחרת (בין אם תפקודית ובין אם נפשית, 
ובין  לנכות האסתטית  בין בנוסף  למשל), 
בהעדרה. לפי הפוליסה, רק נכות אסתטית 

בלבד אינה מזכה בפיצוי".
סקירה  המשפט  בית   ערך  זה,  בשלב 
"צלקת  המונח   בפירוש  לפיה  משפטית, 
בפרשנות  לנקוט  יש  בלבד",  אסטטית 
מצמצת, במטרה להרחיב את תחולת הכיסוי 
הביטוחי. כלומר, רק במקרה בו הצלקת הינה 
אסטטית בלבד, הפסיקה נוטה שלא להכיר 
בכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה. יחד עם זאת, 
כאשר לצד הנכות מהצלקת מתווספת נכות 
הינה  בפסיקה  שהתגבשה  הנטייה  נוספת, 
הנכות  מן  האסטטי  החלק  את  לנכות  שלא 

הכללית.
הפוליסה  תכלית  כי  ציין,  המשפט  בית 
להעניק לתלמידים כיסוי ביטוחי בגין פגיעות 
גוף. לשיטת בית המשפט, החריג בפוליסה 
לפטור  נועד  בלבד,  אסטטיות  נכויות  לגבי 
במקרים  מתשלום  הביטוח  חברות  את 
בהם מדובר בפגיעות קלות בלבד. יחד עם 
התכלית  כאשר  בית המשפט,  לדברי  זאת, 
מדובר  ולא  יותר,  משמעותית  הביטוחית 
בנכות אסטטית לבדה, הרי שאין לנכות את 
הכוללת,  הנכות  מתוך  האסטטית  הנכות 
ולחשב את הפיצוי על פי סך הנזק שנגרם.     
לסיכום, קבע בית המשפט, כי אורית זכאית 
הנכות  בגין  גם  הפוליסה,  לפי  לפיצויים 

האסטטית שנגרמה לה בפציעה. 

לשכת סוכני ביטוח בישראל לשכת סוכני ביטוח בישראל

לוליד בראנסה חבר לשכה משתתפים בצערך 
במות אביך מר לביב בראנסה ז"ל 

שלא תדע עוד צער

לעמנואל רז חבר לשכה משתתפים בצערך 
במות אחיך יואב רחלין ז"ל

שלא תדע עוד צער
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לוח הביטוחלוח הביטוח
 shivuk@insurance.org.il המעוניינים לפרסם בלוח ישלחו את תוכן המודעה למייל

שרות ייחודי לסוכנים ולקוחותיהם
ממשרדי "הפול" בירושלים ביטוח חובה 
ישירות למשרדך! אם ברצונך להעניק 
ללקוחותיך שרות מיוחד, נגיש ומהיר 

בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטרונים, רכבי השכרה, ביטוחים 
לתקופות קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי 

"ללקוחות בעיתיים" שלא נעשו בחברות 
הביטוח. אנו מתחייבים לספק ישירות 

למשרדך ו/או כל יעד אחר תוך 24 שעות 
ביטוח חובה - לא משולם בדואר אקספרס 

על חשבוננו! טל. 02-6233666, 
פקס:02-6255888, נייד: 054-6011160

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
גשר מיזוגים,רכישות,שיתופי פעולה 
והצלחות.למכירה תיק ביטוח בקריות 

dani@gsr.co.il מוטה ביטוח חיים

.גשר מיזוגים,רכישות שיתופי פעולה 
והצלחות.למכירה תיק ביטוח בגוש דן

dani@gsr.co.il

סוכן פנסיוני (מפקח רכישה לשעבר),
מקצוען, הגון ושירותי מחפש לרכוש תיק 

ביטוח חיים בלבד מוטה פרט (מאזור 
המרכז). סודיות מובטחת. יובל מור -

Mor-ins@012.net.il 054-7179599

דרוש שותף (פעיל) לתיק ביטוח!
אין צורך בהשקעה - שותפות בדרך של מיזוג

לפנות אל זיו אביבי 0522-998888

משרד ביטוח ותיק ואמין מעוניין ברכישת 
תיק ביטוח מחולון בכל הענפים.

תפעול ושימור התיק מובטחים כמו גם 
סודיות מוחלטת.

לפרטים: ערן 0523-553554 
eran@mazor-ins.co.il

סוכן ביטוח מקצועי ומנוסה מעוניין בשיתוף 
פעולה עם סוכנות לביטוח אלמנטרי 
בינונית או גדולה מאזור המרכז,  

למטרת מכירת פוליסות פרט והשבחת 
תיק ביטוח חיים ובריאות של הסוכנות. 

 kobig57@gmail.com :לפרטים נוספים

סוכנות ביטוח ותיקה ובעלת ניסיון באזור 
חיפה מעוניינת בשיתוף פעולה עסקי:

באם הינך סוכן ביטוח אשר עיקר פעילותך 
הינה בתחום האלמנטארי

וברצונך לפתח יחד את תחום ביטוח 
החיים, הפנסיה והפיננסים 

לנו הניסיון והפתרון - בוא/י וניפגש...
dudi@gamafinansim.co.il

נייד: 050-5368629

סוכנות ביטוח ותיקה ובעלת ניסיון באזור 
חיפה. מעוניינים לרכוש 50% - 100% 

מתיק ביטוח אלמנטארי או חיים
מתחייבים לדיסקרטיות מלאה ולתנאים 
dudi@gamafinansim.co.il .הולמים

נייד: 050-5368629

קבוצת הביטוח של פנחס חוזז מעוניינת 
לרכוש תיק ביטוח בענפים חיים וכללי.
הרכישה יכולה להיות מלאה או חלקית.

הקבוצה בעלת מוניטין מוכח וניסיון רב שנים.
pini@hozez-group.co.il :דוא"ל

טלפון: 052-2453199

בעל נסיון רב מעוניין בתיק בריאות, גם 
אם חלק מתיק חיים כולל לצרכי הגדלה 

והטמעה. סודיות מלאה מובטחת
טלפון 0525007500 מורן 

לרגל פתיחת בית סוכן חדש באזור הדרום
דרושים סוכני/ות ביטוח בעלי רישיון פנסיוני 

מורשה או מתמחים/ות בתחום הביטוח 
הפנסיוני והפיננסים. המעוניינים בהקמת 
עסק עצמאי ריווחי ושיווק מוצרים בתחום 
הביטוח והפיננסים.ינתן ליווי מקצועי ע"י 
חברות ביטוח מהמובילות בענף הביטוח 

ומוקד לתיאום פגישות. 
לפרטים: קו"ח לפקס 077-5558673 

avis475@gmail.com או למייל

מודעות דרושים
לסוכנות ביטוח וותיקה באיזור מפרץ 

חיפה דרוש/ה במיידי מנהל/ת נמרץ/ת 
וניסיון מוכח. תחום ביטוח חיים ואלמנטרי 
ומערכות מידע של חברות הביטוח(רצוי 

בפניקס ובמגדל).
caspiavi@netvision.net.il :קו"ח למייל

דרוש/ה פקיד/ה לסוכנות ביטוח בבאר 
שבע. דרישות: השכלה תיכונית/ת.בגרות 
לפחות, שליטה מלאה במחשב, יכולת 
ארגונית ויחסי אנוש מעולים, הופעה 

ייצוגית. קו"ח בכתב יד בלבד לפקס מס' 
08-6275346 ייענו מתאימים/ות

דרוש/ה פקיד/ת ביטוח חיים, למשרד 
בחיפה. נדרש ניסיון מוכח וידע ביטוח חיים 

ומחשב. נא לפנות לתמיר 04-6640112
עברית ברמת שפת אם

לסוכנות ביטוח בפתח תקווה (ליד צומת 
גהה) דרוש/ה רפרנט/ית לביטוח חיים. 
ניסיון חובה. תנאים טובים למתאימים!

קו"ח יש להעביר למייל
hadar@avivit.co.il הדר 052-8900404

לסוכנות ביטוח ותיקה עם דור המשך 
בחיפה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח בעלת ניסיון 

בתחום האלמנטרי. 
 erez@ebit.co.il - קו"ח למייל

או לארז: 050-7500945 

דרוש/ה נציג/ת מכירות / תיאום פגישות 
בעל/ת ניסיון בתחום הביטוח, לעבודה 

בחצי משרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון.
 shirly@insu.co.il :קו"ח למייל

או לפקס: 09-7466255

לסוכנות ביטוח וותיקה וגדולה בגבעתיים 
דרושה חתמת אלמנטרי, ידע בביטוחי 

עסקים ודירות חובה. 
ofer@karivins.co.il 050-5428444 עופר

סוכנת ביטוח בעלת משרד ביטוח בשרון 
מחפשת ממלאת מקום לעובדת שעזבה 
לחופשת לידה. עובדת לתפעול/מזכירות, 

משרה מלאה. ניסיון חובה.
קו"ח נא להעביר לפקס 09-7964961

לקלאוזנר סוכנות לביטוח סוכנים לבית 
הסוכן המתרחב. סוכנים לתחום הפיננסים 

כעצמאיים/שכירים. 
סוכנים בעלי רישיון לתחום השיווק בריאות 

והריסק על גבי תיקי סוכנים וותיקים. 
פקידים/ות למוקד הטלמרקטינג. 

noah@klauzner.co.il :מייל

לחברת "שכל", לייעוץ וחסכון בתחומי 
הבנקאות, התקשורת והביטוח דרושים 

סוכני ביטוח בעלי ניסיון קודם.
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

office@sechel.biz :קו"ח למייל
או לפקס: 03-5212182

דרוש/ה מנהלת/ת תיק אלמנטרי בקרית 
sefi@mei-zahav.co.il - אריה, קו"ח

דרוש סוכן ביטוח עצמאי, דובר רוסית 
ועברית למיזם שיווקי על בסיס שכר 

ואחוזים. אזור: ראשון לציון
נא לפנות עם קו"ח למייל: 

Shawish73@hotmail.com

השכרת משרדים
משרד מפואר לסוכן ביטוח: בפתח תקוה, 

על ציר ז'בוטינסקי, במקום עם נגישות 
מעולה, משרד מפואר לסוכן ביטוח + 
פקידה הכוללים: ריהוט מלא, מטבחון 

משותף, 2 מחשבים כולל תוכנות יעודיות 
לסוכני ביטוח, חיבור מאובטח לכל חברות 

הביטוח, תקשורת אינטרנט, מערכת 
טלפוניה משוכללת כולל CC, ארנונה, מים, 
חשמל, מיזוג, ניקיון ואחזקה, ביטוח תכולה 
ומבנה. המחיר נע בין 1,000 ש"ח ל-3,000 

ש"ח. לפרטים: זיו אביבי טל. 7223344


