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ד"ר יובל שטייניץ ,שר האוצר:

"הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון הנחה לאחרונה את איי.די.איי
חברה לביטוח בע"מ להגביר את הגילוי הניתן אודות הבעלות
הזהה על המותגים השונים (ביטוח ישיר 9 ,מיליון ו־ YNETביטוח)"
בתשובה ששלח שר האוצר ,ד"ר יובל
שטייניץ ,לח"כ איתן כבל ,בעקבות
שאילתה ישירה שהפנה האחרון לשר במרץ
 ,2012בעניין הטעיית הציבור מצד ביטוח
ישיר באמצעות הפעלת כפל מותגים ,מציין
שטייניץ כי "בשנת  2006פרסם המפקח
על הביטוח את חוזר 'איסור הטעיה בשם
מבטח'.
על החוזר נדרש מבטח לציין בכל
הפרסומים אשר בהם הוא מפרסם את
עצמו ובכל תכתובות מטעמו את השם
המופיע ברישיון המבטח שניתן לו בנוסף
על שם מסחרי או מותג אשר בו הוא עושה
שימוש .כמו כן נאסר בחוזר על מבטח
לעשות שימוש בשם מסחרי או במותג שיש
בו כדי להטעות את ציבור המבוטחים".

ח"כ כבל" :הציבור הפונה לחברות אלו
לקבלת שירות ,סבור כי פנה לחברות
שונות בעוד שלמעשה חברות אלה
התאחדו לפני שנים רבות ומוצריהן
משווקים באותו מוקד .לדבריו ,הפניה
לציבור באמצעות מותגים שונים
גורמת לפגיעה בשוק התחרותי
ולהטעיית הציבור"
הוא הוסיף וציין בתשובתו לח"כ כבל כי
"הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
הנחה לאחרונה את איי.די.איי חברה
לביטוח בע"מ להגביר את הגילוי הניתן
אודות הבעלות הזהה על המותגים השונים
(ביטוח ישיר 9 ,מיליון ו־ YNETביטוח)

ואודות הימצאות פרטי הלקוח במערכת
החברה בכל שיחה עם לקוח הפונה
לקבלת הצעה נוספת לביטוח ממותג אחר
שבבעלות החברה".
בשאילתה הישירה שהפנה טען ח"כ כבל
כי הציבור הפונה לחברות אלו לקבלת
שירות ,סבור כי פנה לחברות שונות בעוד
שלמעשה חברות אלה התאחדו לפני שנים
רבות ומוצריהן משווקים באותו מוקד.
לדבריו ,הפניה לציבור באמצעות מותגים
שונים גורמת לפגיעה בשוק התחרותי
ולהטעיית הציבור .על רקע הדברים יצוין
כי חבר הלשכה אשר סייפר פועל רבות
בנושא ותורם להבטחת האינטרס הציבורי
אל מול דפוס פעילותה של החברה
הישירה.

הפוליסה התקנית החדשה לביטוח רכב
נכנסת לתוקפה ביום 3.10.2012
מאת :עו"ד מיכאלה ייגר ,מנהלת המחלקה המשפטית
ב־ 26.3.2012חתם שר האוצר ,ד"ר
יובל שטייניץ ,על תקנות חדשות לביטוח
רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון אשר נועדו
להחליף את התקנות החדשות .התקנות
חלות על פוליסות לביטוח רכב (מקיף וצד
ג') שתחילתן חצי שנה לאחר מועד פרסום
התקנות ברשומות ,החל מיום .3.10.2012
התקנות החדשות הותקנו לפי המלצתו של
המפקח על הביטוח ,פרופ' עודד שריג,
ומציגות שורה של שינויים צרכנים בפוליסות
שנועדו לשפר את מצב המבוטחים .בתקנות
החדשות נקבעו ,בין היתר ,הוראות בעניינים
הבאים:
•מנגנון הוגן ומשתלם יותר לחישוב החזרי
פרמיה למבוטח לאחר ביטול פוליסה.
•לדוגמה ,מבוטח שיבטל פוליסה לאחר 8

חודשים יקבל החזר כספי גבוה ב־150%
מההחזר לפי המנגנון הקיים היום.
•איסור גביית השתתפות עצמית כפולה
במקרה של נזק עצמי ונזק לצד שלישי.
•הבהרה שכל התוספות שכלולות במחיר
הרכב על פי המחירון יכוסו על פי הפוליסה.
•הפיצוי לצד שלישי שרכבו ניזוק עקב
תאונה יכלול החזר כספי בגין הוצאות
שונות שנתבעו על ידו ,כגון העברת הרכב
למוסך.
•חברת ביטוח שקיבלה כספים מצד שלישי
בשל תביעה ,תעדכן על כך את המבוטח
תוך  15ימים .עדכון זה יסייע למבוטח
לדרוש מהצד השלישי תשלום עבור
השתתפות עצמית ששילם או תשלום עבור
הפסד הנחת היעדר תביעות.

•בתיקון רכב  -יעשה שימוש בחלפים
המתאימים לחלק המוחלף באיכות,
בתכונות ובתיאור.
•רכב שגילו עד שנתיים  -יתוקן בחלפים
מקוריים או חדשים בלבד.
•אם בעת התיקון הוחלף חלק שלא בהתאם
לתנאים באחריות היצרן והאחריות הוסרה
בגין ההחלפה  -חברת הביטוח תהיה
אחראית לאותו פגם.
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה
לביטוח רכב פרטי) (תיקון) ,התשע"ב -
 ,2012נמצאות באתר האינטרנט של משרד
האוצר בכתובת:
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/
_insurance/memos/tak_car
insurence.pdf

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
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.

עמוד
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אחרי החגים :עמדות שירות יוצבו ברחבי הארץ ויאפשרו
לכל בעל רכב קיים או פוטנציאלי לקבל בלחיצת כפתור
את היסטוריית התביעות מחברת הביטוח
בעקבות סיכום בין משרד התחבורה לאיגוד
חברות הביטוח יוצבו אחרי החגים עמדות
שירות ברכבי הארץ ,שיאפשרו לבעלי
רכבים משומשים לקבל בלחיצת כפתור
את היסטוריית התביעות מחברת הביטוח
בנוגע לאותו רכב ,במשך שבע השנים
האחרונות.
המידע יכלול בין השאר את מספר
התביעות שהוגשו לחברות הביטוח,
עלות התביעה וירידת הערך של הרכב.
טרם הובהר כיצד יוצג תיאור הנזק (אם
היה כזה) ,אולם הגורמים מדגישים כי
לרוכשים הפוטנציאליים יעמוד מספיק
מידע כדי לדעת אם הרכב עבר תאונה
ומהי משמעותה הכלכלית .מידע זה יסייע
לרוכשים פוטנציאליים להחליט האם לערוך
בירור נוסף בנושא באמצעות מכון בדיקה,

שמאי או מוסך .על־פי משרד התחבורה
והאיגוד יכלול ההסדר החדש את כל חברות
הביטוח בישראל ,שכבר הצטרפו למערכת
וחתמו על נכונותן להיכלל בהסדר .בשלב
ראשון ,מטעמי שמירה על פרטיות ,המידע
יינתן רק לבעל הרכב הרשום באמצעות
כרטיס אשראי ותינתן בידו האפשרות
להציגו לרוכשים הפוטנציאליים ,שיוכלו,
מנגד ,לדרוש את הצגתו כתנאי לביצוע
עסקה .מחיר השירות :עשרה שקלים,
שיועברו לחברת הביטוח.
השבוע הקים לצורך כך משרד התחבורה
צוות מיוחד שמטרתו אפיון המערכות
והמידע התאונתי שניתן יהיה לקבל בעמדות
השירות החדשות .לדברי שר התחבורה,
ישראל כץ ,השירות החדש יאפשר לשפר
באופן משמעותי את השירות לציבור ויפחית

את העומס על משרדי הרישוי .השר הוסיף
כי "ההסדר יאפשר לראשונה לחשוף לציבור
מידע חשוב על עברו של הרכב ויספק
שקיפות מלאה על כלי הרכב" .על פי הצפוי
יחל משרד התחבורה במהלך החודש הבא
להציב עשרות עמדות שירות ממוחשבות
בכל רחבי הארץ ,במוקדים צרכניים כמו
רשת "סופר־פארם" ,קניונים ואף בסניפי
משרדי הרישוי .עמדות השירות יאפשרו
לחדש רישיון נהיגה או רכב ללא תוספת
עמלה ,וכן להנפיק כפל רישיון נהיגה ורכב.
מחודש מרץ  2013ניתן יהיה לברר
באמצעות עמדות השירות את מספר
נקודות החובה ולקבל מידע על בעלויות
קודמות של כלי הרכב שברשות הנהג.
זיהוי המשתמשים ייעשה באמצעות כרטיס
אשראי של בעל הרכב.

אביגדור קפלן ,יו"ר קבוצת "כלל ביטוח"" :לא נסתם הגולל על
מוצרי ביטוח החיים ,זו טעות לחשוב ככה .צריך לעשות את
הכל שמוצרי ביטוח החיים יהיו שונים מקרנות הפנסיה"
אביגדור קפלן ,יו"ר קבוצת "כלל ביטוח",
התייחס השבוע במהלך ועידת "כלכליסט"
ו"פסגות" למגמות השוק ,לרבות בחינת
תשואות החסכונות על בסיס יומי" .זה
אבסורד למדוד כסף שנחסך לאורך שנים
על בסיס תשואה יומית .זה עודד סיכון עודף
של גופים מוסדיים מסוימים לתת ייעוץ
טיפשי".
עוד אמר קפלן כי "הבנקים הם לא גורם
אובייקטיבי .יש להם לא מעט ניגודי עניינים,
הם לא יכולים לשבת עם אדם שהחליף
הרבה מקומות עבודה ולתת לו ייעוץ פנסיוני.
זה לא התפקיד של הבנקים ולדעתי לא נכון

אביגדור קפלן" :הבנקים הם לא גורם
אובייקטיבי .יש להם לא מעט ניגודי
עניינים ,הם לא יכולים לשבת עם אדם
שהחליף הרבה מקומות עבודה ולתת
לו ייעוץ פנסיוני .זה לא התפקיד של
הבנקים ולדעתי לא נכון לפתוח את
המסלול של השכירים לייעוץ פנסיוני
בבנקים"
לפתוח את המסלול של השכירים לייעוץ
פנסיוני בבנקים" .הוא תהה "איפה היתרון
של היועץ הפנסיוני בבנק לשכיר? שכיר

חגי בדש ,מנכ"ל "פסגות":
עד לאחרונה נתנו השינויים הרגולטורים
יתרון מובהק לקרנות הפנסיה  -בין אם
זה חוק פנסיית החובה ,התיקון שהפך
את כל המוצרים לקיצבתיים ,או התקנה
החדשה של ביטול המקדמים בביטוחי
המנהלים
שיקבל מהבנק ייעוץ ישלם לו ללא הצדקה
עמלה של  0.25%ויקבל ייעוץ פחות טוב".
בנוגע לסוגיית המקדמים טען קפלן כי
המשך בעמוד הבא>>

לכל חברי הלשכה ,פעילי ענף הביטוח,
בתי ההשקעות ושוק ההון

שנה טובה ומבורכת,
שנת שגשוג כלכלי

והצלחה!

עמוד

<<המשך מהעמוד הקודם
"התארכות תוחלת החיים היא לא סיפור
חדש .מאז קום המדינה תוחלת החיים
התארכה בכ־ 15שנים .חברות הביטוח ידעו
ועדיין יודעות לתמחר את זה ולעדכן את
מקדמי הקצבה במסגרת פוליסות ביטוחי
המנהלים" .לדבריו ,נכון עשה המפקח על
הביטוח שבדק את המגמות ומה צפוי לנו
בעתיד" .מסתבר ששיעור אלו המבקשים
לנצל קצבה במקום לקבל תשלום חד פעמי
הלך וגדל  -וזה מה שהוביל לשינוי ,ממנו
יצאה טיוטת ההנחיה של האוצר".
עם זאת טען יו"ר "כלל ביטוח" כי "לא נסתם
הגולל על מוצרי ביטוח החיים ,זו טעות
לחשוב ככה .צריך למצוא את הפתרון שיביא
אלמנט של ביטוח הסיכון .זהו אלמנט בר־
כימות ,אפשר לחשב אותו ,לתמחר אותו
ולעשות את הכל שמוצרי ביטוח החיים
יהיו שונים מקרנות הפנסיה" .בהתייחסו
לסוגיה זו והאם המוצרים הללו יהיו שונים
או דומים בקרב כל חברות הביטוח ,אמר
יונל כהן ,מנכ"ל "מגדל" ,כי על ציר הזמן
המוצרים מתכנסים למה שיש לו ביקוש.
"ההעדפה של אנשים לקבל פנסיה היא בין
היתר כתוצאה מירידת הריבית .הם העדיפו
להשאיר את הכסף בחברות הביטוח בנוסף
להארכת תוחלת החיים" ,אמר.
בהקשר לתחום קופות הגמל ,טען חגי
בדש ,מנכ"ל "פסגות" ,כי עד לאחרונה נתנו
השינויים הרגולטורים יתרון מובהק לקרנות
הפנסיה  -בין אם זה חוק פנסיית החובה,
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אורן כהן ,מנכ"ל סוכנות "אורן מזרח":
"אני מייצג את הלקוח ,נפגש איתו,
ויודע מה רוצה הלקוח .לצערי ,אני לא
יכול היום להבטיח ללקוח לחיות באותם
תנאי חיים כשייצא לפנסיה .אני קורא
לאוצר כמשווק וכמי שרואה את הלקוח
לנגד עיניו  -אנא ,נהלו את העניין
בצורה אחרת"
התיקון שהפך את כל המוצרים לקיצבתיים,
או התקנה החדשה של ביטול המקדמים
בביטוחי המנהלים" .זה גרם לתעשיית
הפנסיה לצמוח מ־ 50מיליארד שקל ל־120
מיליארד שקל .לפני כחודש אמר המפקח
על הביטוח שבעשור קדימה תעשיית
הביטוח הפנסיוני תנהל  2.5טריליון שקל,
בעיקר בתחום קרנות הפנסיה החדשות,
אבל הבעיה העיקרית היא ריכוזיות98% .
מקרנות הפנסיה מוחזקות על ידי ארבע
חברות ביטוח .אין תחרות ,יש ריכוזיות.
הדרך היחידה להגביר תחרות בשוק
הפנסיוני זה להכניס את בתי ההשקעות
למשוואה .כלומר ,להחיות את הגמל.
הפעילים בתעשייה מבינים את היתרונות של
הגמל .הוא פשוט ,יש בו חסכון מקסימאלי,
יש בו אפשרות לניוד אמיתי" .הוא הוסיף כי
"צריך לדבר על מעמד הביניים .העצמאים
שהיו מפקידים לקופות הגמל ,לא נווטו
לשום מקום .אם רוצים לעזור למעמד

יונל כהן ,מנכ"ל "מגדל" :על ציר הזמן
המוצרים מתכנסים למה שיש לו ביקוש.
"ההעדפה של אנשים לקבל פנסיה היא
בין היתר כתוצאה מירידת הריבית.
הם העדיפו להשאיר את הכסף
בחברות הביטוח בנוסף להארכת
תוחלת החיים"
הביניים ולהגדיל את החיסכון הלאומי,
חייבים להגדיל את הגמל ההוני" .אורן
כהן ,מנכ"ל סוכנות "אורן מזרח" מקבוצת
"הפניקס" ,הסכים עם בדש ולדבריו" ,יש
כאן יפהפייה נרדמת והיא קופת הגמל.
מישהו צריך להעיר אותה .חברות הביטוח
המסורתיות ובתי ההשקעות מפסידות
הכנסה של מיליארדי שקלים .האוצר רצה
לברך ויצא מקלל".
עוד אמר כי "בסוף מה שקורה זה
שמיליארדים שלמים שהיו אמורים להיחסך
על ידי אותו ציבור ,לא נחסכו .האוצר ביקש
לעבות את מערך הקצבה של הלקוח .הרובד
ההוני היה אמור להיות רובד נוסף מעל
הקצבה ,שהולכת ונשחקת .אני מייצג את
הלקוח ,נפגש איתו ,ויודע מה רוצה הלקוח.
לצערי ,אני לא יכול היום להבטיח ללקוח
לחיות באותם תנאי חיים כשייצא לפנסיה.
אני קורא לאוצר כמשווק וכמי שרואה את
הלקוח לנגד עיניו  -אנא ,נהלו את העניין
בצורה אחרת".

שנה טובה ממרחק הזמן והנוסטלגיה
ערב ראש השנה  1989הוא המועד הרשמי בו נכנסתי לעולם
הביטוח ,בהרמת כוסית לשנה החדשה בחברת "הסנה" .היום,
 23שנים לאחר מכן ,כשאני כבר סוכנת ותיקה ומנוסה ,אני תוהה
מה היה ,מה היום ומה אאחל לנו סוכני הביטוח לשנה הבאה .הייתי
מאחלת לנו שנהיה סוכנים טובים והגונים ,שנשמור על הלקוחות
שלנו וגם על חברות הביטוח ,שכולנו נוכל להרוויח מהעיסוק המיוחד
הזה .שנה שייכנסו סוכנים חדשים ויקבלו את ה"גרייס" הנדרש
להישארות בתחום המרתק הזה ושיוכלו להתפרנס בכבוד .הייתי
רוצה למצוא חברות תומכות ומשפחתיות המאפשרות להתפתח

כפי שזה נראה שהיה ממרחק הזמן והנוסטלגיה המצטרפת לו.
הייתי מאחלת לנו לקוחות נאמנים ,שיודעים להעריך את השרות
הניתן להם .שידעו להעריך את המאמץ הנדרש בהתאמת פוליסה
נכונה ,את המאמץ הנדרש בטיפול בתביעה גם כשהיא מסתבכת
וגם כשהיא פשוטה יחסית .שידעו להעריך את המאמץ בגביה
גם כשהתזרים שלהם קשה .ובכלל ,שידעו להעריך את המקצוע
הקרוי סוכן ביטוח ,ועוד יותר סוכנת ביטוח .שנה טובה עם הרבה
ביטוחים חדשים ולקוחות מרוצים רק באמצעות סוכני ביטוח.
זהבה פורת
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"זינוק חד בשיעור בעלי ביטוח בריאות פרטי בישראל"
התייחסות לכתבה של רוני לינדר גנץ מדה־מרקר מיום  6בספטמבר 2012
מאת :רם אמית
במהלך חודשים רבים מותקפים סוכני הביטוח
על ידי כלי התקשורת וגורמים אחרים על כך
שציבור גדול מקרב אזרחי ישראל מחזיק
בכפלי ובשילוש ביטוח בריאות .המתקפה על
סוכני הביטוח התייחסה לכך שסוכני הביטוח
"דוחפים" ביטוחי בריאות פרטיים ,מסחריים
ללקוחות גם מבלי שיש צורך בהם.
כותרת המאמר של רוני היא "לא סומכים
על המערכת הציבורית" תוכן המאמר אינו
מסביר ומנמק מדוע לא סומכים על המערכת
הציבורית אלא מעשיר את הקורא בנתונים
שנאספו במחלקת המחקר של מכון ברוקדייל
המצביע על צמיחת הביטוחים המסחריים.
יחד עם זאת קורא שעיניו בראשו יכול
להבין בנקל שמערכת הבריאות הממלכתי
נמצאת על פרשת דרכים ,המבוכה בה רבה
והפתרונות לריפוי המערכת לא בהישג יד
אלא כמו במקרים רבים אחרים יימצאו ע"י
חוקים ותקנות שלא בהכרח הם התשובה
והמענה לתחלואי המערכת.
ראשית חשוב להתבונן בנתונים המחקריים:
•שירותי הבריאות המשלימים המשווקים
לחברי קופות החולים מכסים כ־81%
מכלל אזרחי המדינה הבוגרים.
בקרב
המסחרי
הבריאות
•ביטוח
האוכלוסייה הבוגרת מקיף נכון לסוף שנת
 43% 2012מכלל האוכלוסייה ,גידול של
 11%בהשוואה לשנת .2007
•השילוב שבין האוכלוסיות המחזיקות
בביטוח מסחרי ושרותי בריאות נוספים
הוא .39%
ניתוח הנתונים מלמד יותר מכול שהציבור
בישראל ,בלשון המעטה לא מרוצה משרותי
הבריאות הממלכתיים .אי שביעות הרצון
מורכבת מחוסרים של פרוצדורות רפואיות
מתקדמות,זמינות בקבלת שירות והיעדר
עדכון של סל הבריאות ותקצוב הולך ופוחת,
דבר הגורם לחוסר שביעות רצון והבעת אי
אמון גורף במערכת.
ואני מצטט ,אומר מנכ"ל משרד הבריאות
רוני גמזו "בתי החולים הציבוריים סובלים
מחוסר תזרימי מהקשיים שהיו ,שמביא
לדחיית תשלומי שכר ,דחיית תשלומים
לספקים ופגיעה בשירות לחולים" .אם זו
עמדתו של פרופ' גמזו מה מצפים שהאזרח

הוצאות על ביטוחים פרטיים בישראל

26%

38%
סה"כ
7.8
מיליארד ש"ח

37%
ביטוחי בריאות מסחריים
ביטוחים משלימים
ביטוחי סיעוד

ייעשה? מדובר בבריאות אישית ומשפחתית
ואסור שאיש ילין על החלטת הציבור לרכוש
ביטוחים נוספים.
רפואה פרטית נובעת משתי סיבות ,או
מפאת אידיאולוגיה פוליטית ,ראה הרפואה
בארה"ב או שהיא צומחת מכשל המערכת
הציבורית .מצער לומר שבישראל נכשלה
המערכת הציבורית הן בבריאות והן בחינוך
(ובמערכות ציבוריות אחרות שלא כאן המקום
לתארן) ככל הנראה משתי הסיבות גם יחד.
אדם בר דעת מוכן לשלם למערכות מסחריות
את מה שאינו שיכול וצריך לקבל מהמערכת
הציבורית .המדינה במתכוון מייצרת רפואה
בלתי שוויונית וחנוך בלתי שוויוני ושני אלה
בדלית ברירה ממומנים ע"י מסים ישירים
ומס עקיף( .פרמיות למבטחים או שכר לימוד
למוסדות חינוך פרטיים).
עובדתי חוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו
מעניק שירותי בריאות שוויוניים  .אין דומה
זמינות השירותים והיקפם בין הערים
הגדולות והפריפריה ומדובר בבתי חולים,
אמצעי הדמיה ועוד.
השב"ן אינו מכסה את  100%האוכלוסייה
ובדומה לביטוח פרטי נרכש ע"י מי שידו
משגת.
יתרה מזאת ,לדעתי אסור היה לאפשר
לקופות החולים לשווק ולמכור שירותים
פרה־רפואיים המגדילים בעליל את חוסר
השוויון בין העמיתים ,מעשירים את הקופות

ומקטינים את התחרות.
ואילו הביטוח הפרטי הוא נחלת מי שיש
לו אפשרות כלכלית לרכוש .ובכך מטבע
הדברים אינו שוויוני.
נוכח הממצאים האלה שואלת רוני לינדר־
גנץ שאלה "איך יתכן ש־ 6מיליארד ₪
מסתובבים בביטוחים הפרטיים ומיועדים
למערכת הפרטית בלבד ,בעוד שמערכת
הבריאות הציבורית נמצאת על סף קריסה?"
גב' גנץ התשובה פשוטה 6 ,מיליארד שקל
אלה הם מס עקיף המשולם ע"י אזרחי
מדינת ישראל ועדיין בישראל אין חוק המונע
מהאזרח לרכוש מוצרים ושירותים לרווחתו.
אגב אפשר אם רוצים להתבונן על המצב
הקיים מזווית אחרת משמע ,ככול שיהיה
שימוש גדול יותר בבריאות פרטית תהיה
למדינה יכולת לשרת את מי שאין ידו משגת
לרכוש ביטוח פרטי .האם זה קורה?
יחד עם זאת אין ספק שחייב להתרחש
שינוי מערכתי משמעותי במערכת הבריאות
בישראל .תוחלת החיים ,המבנה הדמוגרפי
באוכלוסייה ,התפתחות הרפואה הן
בטכנולוגיות והן בעולם התרופות ,הרגלי
חיים היגיינה ומרכיבים שונים נוספים
מחייבים חשיבה "מחוץ לקופסא".
אנו מדברים על חוק בריאות ממלכתי שהופעל
בשנת  ,1995במסגרת החוק נבנתה נוסחה
לתקצוב שוטף של סל הבריאות והתאמתו.
הצרכים המשתנים .פרק התקציב לא נשמר
כהלכתו וכל שנה מתקיימים "קרבות רחוב"
על כספים שמכוח החוק חייבים היו להיכלל
בתקציב ,דבר שיצר גירעונות הן בתכולת
הסל והן אצל ספקי השירות.
המהלך המתבקש נכון להיום הוא מהלך
של איחוד מוחות רעננים מהתחום הציבורי
והפרטי לשם עיצוב מחדש של המערכת
החיונית הזו .הן מבחינת תוכנית והן מבחינה
תקציבית .הערת שוליים בעלת משמעות
היא שראוי היה שנציגי משרד הבריאות
ובראשם המנכ"ל וכן כתבי הבריאות במדיה
העיתונאית והאחרת יעלו על נס את פעילותם
של סוכני הביטוח בשנים האחרונות שאלמלא
פעילותם ללא לאות בתחום ביטוח הבריאות
והסיעוד המסחרי היינו עדים לכאוס מוחלט
וקריסת מערכות כוללת.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
חבר הלשכה שבבו חיים ,משתתפים
בצערו במות אימו מרים שבבו ז"ל

חבר הלשכה גיל גולוב ,משתתפים
בצערך במות אביך יצחק גולוב ז"ל

למשפחת גולוב ,משתתפים בצערכם
במות חבר הלשכה יצחק גולוב ז"ל

שלא תדע צער

שלא תדע עוד צער

שלא תדעו עוד צער
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מהי שליחותו האמיתית של סוכן הביטוח?
מאת :יובל ארנון
בסיפור הבא נמצאת השליחות האמיתית
שלנו כסוכני ביטוח .לא מדובר בהקטנת
דמי ניהול ,לא בניוד כספים ולא בכל מיני
דברים אחרים  -השליחות האמיתית שלנו
היא לתת פתרון מקצועי מציל חיים ללקוח

שנכנס למצב של קטסטרופה ,מחלה קשה,
אובדן כושר עבודה ,השתלה דחופה,
תרופה שאינה בסל ועוד .זו השליחות שלנו
האמיתית עבור הלקוחות ומשפחותיהם .אז
אל תחכו לשיחת טלפון מלקוח שהשמים

נפלו עליו והוא מבקש לבדוק האם יש לכם
תשובה עבורו ...הקדימו את השיחה ,שבו
עם הלקוח בפגישת שרות ובדקו שאכן
כאשר השמים יפלו ,חלילה ,לכם תהיה
תשובה עם פוליסה מקצועית ונכונה.

לא נמצאה ריאה :קובי בן ה־ 30נפטר בביה"ח
לאחר תשעה ימים בהם נלחם על חייו באמצעות מכונת לב־ריאה
מלאכותית נפטר השבוע קובי כהן בן ה־ ,30בזמן שהוא ממתין
להשתלת ריאה .סיפורו הטרגי של כהן החל לפני  4חודשים.
עד אז הוא היה אדם בריא ושימש פקח ברכבת ישראל ,אך
לפתע חש ברע וסבל מקוצר נשימה .הוא נשלח למספר בדיקות
שהסתיימו בצילום  ,CTשהעלה חשד לבעיה ריאתית .משם
הופנה לביופסיה של הריאה ,בה נמצא כי הוא סובל ממחלת
הפיברוזיס הריאתית ,בה הופכת רקמת הריאה לצלקתית.
המחלה גורמת לכך שתפקוד הריאה נפגם ,החל בצורך בחמצן
וכלה בכשל תפקודי של הריאות שמוביל להשתלת ריאה.
מאז האבחון נע כהן בין אשפוזים בבתי חולים שונים,

כשההידרדרות המשמעותית חלה ביום שישי לפני כשבועיים.
הוא הועבר לאשפוז בבית החולים בילינסון בפתח תקווה,
ולפני כעשרה ימים קרסו מערכות גופו ביחידה לטיפול נמרץ,
ולרופאים לא נותרה ברירה אלא לחברו למכונת ההחייאה
 ,ECMOהמחליפה למספר ימים את תפקוד הלב והריאות.
המכונה שואבת את הדם מגופו של החולה ,מזרימה בו חמצן
ומחזירה את הדם המחומצן לגופו .כך עוקפת המכונה את הלב
והריאות .כבר אז הדגישו הרופאים כי כהן יצליח לשרוד רק
ימים ספורים ללא השתלת ריאה.
רעייתו של כהן ,רויטל בת ה־ ,29יצאה למאבק על מנת למצוא
לו תורם .כאמור ,המאבק לא הצליח וכהן נפטר בבית החולים.

ראובן קפלן ,מנכ"ל "כלל בריאות"" :במידה והמדינה תוסיף 10
מיליארד שקלים לתקציב הבריאות ,נפסיק למכור ביטוחי בריאות"
בכנס עדיף לביטוחי בריאות וסיעוד,
שנערך בשבוע שעבר ,טען ראובן קפלן,
מנכ"ל "כלל בריאות" ,כי "במידה והמדינה
תוסיף  10מיליארד שקלים לתקציב
הבריאות ,נפסיק למכור ביטוחי בריאות".
לדבריו ,חברות הביטוח אינן עושקות את
הציבור ,כי אם מקדמות ונותנות פתרונות
איכותיים ונדרשים לציבור.
מנגד טענה בכנס רו"ח לי דגן ,המשנה
לממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר ,כי תעריפי ביטוחי הבריאות
גבוהים באופן מוחלט ,דבר המגביר את
חשיבות הצורך בבהירות ובוודאות לגבי
המוצרים השונים .דורון איתן ,מנהל אגף
בריאות וסיעוד ב"מגדל" ,התבטא בכנס
בעניין סוגיית כפל הביטוחים בבריאות
וסיעוד ,וטען כי העיסוק בכך מונע משיקולים
זרים" .מהפרסומים בעיתונים בחודשים
האחרונים נראה לכאורה שהביטוחים
הפרטיים הם הבעיה במערכת הבריאות
בישראל ,אבל חשוב לזכור שגם אם לא
היינו כאן  -הבעיה במערכת הציבורית
הייתה נותרת בעינה ,ואולי אף הייתה
מחריפה".
איתן אף ציין כי האפשרות לכפל הביטוחים
קיימת רק בנישה קטנה ותהה ,על רקע
נתונים שהציג ,לפיהם השב"ן של קופת

נאוה ויקלמן ,יו"ר ועדת בריאות
וסיעוד" :הסוכן הוא הגורם שעומד
לצד המבוטח ופועל להבטיח שזכאותו
תתקבל ותיושם הלכה למעשה על־ידי
חברת הביטוח .תפקידו מתבטא גם
בצד המקצועי וגם בפן האישי ,בתמיכה
הנדרשת במקרים הקשים ביותר שעמם
מתמודד הלקוח ומשפחתו"
החולים הכללית הרוויח בשנה שעברה
 120מיליון  ,₪מדוע מתייחסים לביטוחים
המשלימים של קופות חולים דבר שהינו
בגדר חובה ,אל מול הביטוחים הפרטיים,
שההתייחסות אליהם היא כאל מותרות.
עוד אמר כי מעבודה מחקרית שערך פרופ'
אביה ספיבק עבור התאחדות חברות
לביטוחי חיים ,עולה כי המצב הקיים כיום
הוא המצב האופטימלי וכי ביטול הביטוחים
הפרטיים יגרום לחוסר איזון ,שיביא לעליה
בפרמיות גם בחברות וגם בשב"ן.
נאוה ויקלמן ,יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
בלשכה ,השתתפה במהלך הכנס בפאנל
בנושא :מיקומם של הסוכנים ,בהנחיית
עו"ד אמנון פיראן .לשאלה האם קיים
בידול בין הביטוח הפרטי ובין השב"ן

השיבה ויקלמן ואמרה" :בהחלט כן .יש לי
דוגמאות רבות למקרים בהם המבוטחים
קיבלו כיסוי לתביעות שלא כוסו בשב"ן.
אספר על מבוטח צעיר שלפני כ־ 6שנים
הגיע לביתי בשעה  11בלילה יחד עם
אשתו .שניהם היו במצב נפשי קשה מאד
עקב בשורה קשה שקבלו  -המבוטח חלה
בסרטן בכבד .תוך מספר ימים דאגתי
להטיס את המבוטח למרכז רפואי מוביל
בתחום בארצות הברית באמצעות פוליסת
הביטוח הפרטית שלו".
היא הוסיפה וסיפרה כי "הניסיונות לשתף
את השב"ן בכיסוי המקרה כשלו מאחר
ומומחה אחד מבית חולים ידוע כתב כי
לא ניתן לטפל בבעיה בישראל ולעומתו
רופא אחר באותה מחלקה באותו בית
חולים כתב כי הוא מסוגל לטפל במקרה
כזה .השב"ן דחה את הפנייה בעקבות
חוות דעת זאת .אציין כי לשמחתי
המבוטח ,לאחר ניתוחים וטיפולים
מיוחדים במימון הפוליסה הפרטית ,חזר
לתפקוד מלא".
בתוך כך הדגישה גם כי אין כיסוי במסגרת
השבני"ם לתרופות שאינן בסל הבריאות וכך
לגבי בדיקות הדמיה .ויקלמן קראה לחברות
להעניק הנחות לכל חיי המוצר ,על מנת
המשך בעמוד הבא>>

עמוד

<<המשך מהעמוד הקודם
לאפשר למבוטחים להישאר מבוטחים.
בנוסף ,היא הדגישה כי בביטוחי בריאות
וסיעוד מרכיב השירות של הסוכן בעת
תביעה הוא מרכיב דומיננטי" .הסוכן
הוא הגורם שעומד לצד המבוטח ופועל
להבטיח שזכאותו תתקבל ותיושם הלכה
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למעשה על־ידי חברת הביטוח .תפקידו
מתבטא גם בצד המקצועי וגם בפן האישי,
בתמיכה הנדרשת במקרים הקשים ביותר
שעמם מתמודד הלקוח ומשפחתו".
לדבריה" ,אחריותו של הסוכן להתעדכן
ולהתמקצע בכל עת .סוכן ביטוח המעריך
את עצמו כמקצוען חייב להיות מעודכן ולא

לחיות את האתמול .אין תחליף לרכישה
מתמדת של ידע באמצעות ימי עיון ,כנסים
שונות .זהו תחום
ומסגרות העשרה
שעקומת ההתקדמות שלו עצומה וכדי
להדביקה יש להיות כל הזמן עם האצבע
על הדופק ,להעמיק בידע מקצועי ולהתמיד
בתהליך הלמידה".

ניסתה לרמות את הביטוח ותשלם  30אלף שקל כפיצוי
מאת :מורן רייכמן" ,מעריב עסקים"4.9.12 ,
מבוטחת בחברת הראל רכשה הרחבה
לביטוח רפואי ,זאת ,ימים ספורים לאחר
שהופנתה לניתוח בו התגלה שהיא חולה
במחלת הסרטן .במסגרת תביעה שהגישה
נגד חברת הראל ,קבע השופט כי המבוטחת
הסתירה את מצבה הבריאותי מהחברה.
בעקבות תביעת הסרק פסק השופט רמי
חיימוביץ ,מבית משפט השלום בתל אביב,
 30אלף שקל הוצאות משפט לטובת חברת
הראל ,שיוצגה על ידי עו"ד נמרוד ברקוביץ
ממשרד עו"ד צבי יעקובוביץ ושות'.
המבוטחת ,רבקה בלפונס ,רכשה פוליסת
ביטוח בריאות מהראל בשנת  .2005כעבור
כשלוש שנים וחצי ,הופנתה לניתוח כריתת
בלוטת התריס .כעבור כמה ימים רכשה
מהראל הרחבה לביטוח פיצוי מיוחד בסך
 300אלף שקל לגילוי מחלה קשה ופוליסת
ביטוח חיים .מספר חודשים לאחר מכן עברה

את הניתוח ,בו התגלה גידול סרטני בבלוטה.
כאשר הגישה המבוטחת את הבקשה לקבלת
תגמולי הביטוח ,דחתה הראל את הדרישה
וביטלה את ההרחבות בטענה כי בעת הרכישה
הסתירה המבוטחת את ההפניה לניתוח.
בתגובה לכך ,הגישה המבוטחת תביעה
לבית המשפט נגד הראל וטענה כי לא ידעה
על החשד למחלת הסרטן בעת חתימה על
ההרחבות וכן כי אם לא נשאלה שאלות
ספציפיות אין לה חובה לענות ואין לה חובה
להשיב על מעבר למה שנשאלה .במהלך
המשפט התברר שהתובעת לא השיבה
בכנות לשאלות שהופיעו בשאלונים שמולאו
על ידה ,כגון העובדה שהתגלו מקרי סרטן
במשפחתה ,כי עברה בדיקות מיוחדות ועוד
שאלות ממוקדות שאילו הייתה עונה עליהן
ביושר ,הייתה נתקלת בסירוב מצד חברת
הביטוח לבטחה .לפיכך ,המבוטחת ,שרכשה

כאמור את ההרחבה ימים ספורים לאחר
ההפניה לניתוח לכריתת בלוטת התריס ,לא
רק שלא תזכה לפיצוי מחברת הביטוח ,אלא
שנאלצה לשלם הוצאות משפט כבדות לאחר
שבית המשפט קבע כי הפרה את חובת הגילוי
בעת מילוי השאלונים לכריתת חוזה הביטוח.
בית המשפט שוכנע כי אכן התובעת הסתירה
מהראל במודע ובמכוון פרטים מהותיים
שלו הייתה מגלה אותם ,לא הייתה חברת
הביטוח מסכימה לכרות חוזה ביטוח .לדברי
עו"ד יעקובוביץ' ,פסק הדין מוכיח שוב את
החשיבות שיש לתת להצהרה מלאה ומדויקת
של המצב הרפואי בעת הבקשה להצטרף
לביטוחי חיים ובריאות ,כמו גם את העובדה
שבמציאות החיים במדינת ישראל ,על חברות
הביטוח לבדוק היטב את הצהרות המועמדים
לביטוח בעת ההצטרפות ,למניעת מעשי
מרמה כגון זה נשוא פסק הדין.

עבודות שירות נגזרו לסוכן ביטוח שניסה
להוציא כספים במרמה מחברת ביטוח
סוכן הביטוח העצמאי יוסף אילת מנס
ציונה נידון בתחילת השבוע בבית משפט
השלום בתל אביב למאסר על תנאי,
לעבודות שירות ולקנס כספי ,לאחר
שהורשע על פי הודאתו בהוצאת כספי
עמלות מחברת הביטוח "מנורה מבטחים"
ובזיוף מסמכים .מגזר הדין של השופטת
יעל פלדרסקי עולה כי אילת גבה מחברת
הביטוח "מנורה" עמלות שלא היה זכאי
להן.
דפוס פעילותו כלל הצגת מצג שווא בפני

החברה לפיו שלושה מבוטחים שלו ,שביטחו
את הדירות ובתי העסק שלהם באמצעותו,
כביכול האריכו את הפוליסות שלהם בשנה
נוספת ,כאשר בפועל הם ביטלו אותן .כדי
להסתיר עובדה זו זייף אילת טפסי הוראה
לחיוב חשבונם של מבוטחים אחרים שלו
ומסמכים נוספים.
בגין הארכת הביטוח של אותם מבוטחים,
שכאמור ביטלו את הפוליסות שלהן -
וחיוב לקוחות שלא היה להם קשר לאותם
ביטוחים  -דרש אילת וקיבל מ"מנורה

מבטחים" עמלות בסך של  .₪ 900אילת
הודה באשמה במסגרת עסקת טיעון והביע
חרטה עמוקה .במסגרת תסקיר מבחן סיפר
כי התפתה להשקעות כספיות כושלות
וכתוצאה מכך לחובות כבדים.
בית המשפט הטיל על אילת מאסר על תנאי
של  12חודשים וחייב אותו ב־ 300שעות
עבודות שירות לטובת הציבור .כן הוטל עליו
קנס של  4,000שקל והוא חויב להחזיר
ל"מנורה מבטחים" את  900השקל שקיבל
במרמה מהחברה.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

החותם המקצועי של סוכן הביטוח

עמוד
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פינת אור ירוק
דני פינקלשטין ,חבר הוועדה האלמנטרית

מעל  3,300ילדים ונערים נפגעים בממוצע
בתאונות דרכים בשטחים עירוניים במהלך שנת לימודים
על רקע חזרת כשני מיליון תלמידים מחופשת הקיץ אל ספסל
הלימודים ,עמותת "אור ירוק" פרסמה כי במהלך שנת לימודים נתונה
(ספטמבר-יוני) 3,328 ,ילדים ונערים ( )5-19נפגעים בממוצע מדי
שנה בתאונות דרכים המתרחשות בשטחים עירוניים (הנתונים נכונים
לשנים  .)2003-2011עוד עולה כי  23ילדים ונערים ( )5-19נהרגים
בממוצע מדי שנה בתאונות דרכים המתרחשות בשטחים עירוניים
במהלך שנת לימודים (ספטמבר-יוני) ,ו־ 273ילדים ונערים נפצעים

קשה בממוצע בתאונות דרכים בערים ,במהלך שנת לימודים.
מנתוני העמותה נמצא כי בירושלים נפגעו הכי הרבה ילדים ונערים
( )5-19בשנת הלימודים הקודמת  .259 -בתל אביב נפגעו בשנת
הלימודים הקודמת  149ילדים ונערים ( ,)5-19בחיפה  126ילדים
ונערים ,ובבאר שבע  75ילדים ונערים .לדברי גורמים ב"אור ירוק",
"הדרך אל בית הספר וחזרה ממנו ,מהווה את נקודות הסיכון שבהן
נתקלים ילדים ונערים".

שינויים פרסונאליים בקבוצת "כלל ביטוח"
דנה אלבז מונתה לתפקיד מנהלת
המוצר "חיסכון פיננסי" ב"כלל פיננסים",
שבמסגרתו מנוהלים למעלה ממיליארד
 .₪אלבז מגיעה לתפקידה החדש לאחר
שבשנים האחרונות הייתה מהדמויות
המרכזיות בדסק הסוכנים של בית
ההשקעות מקבוצת "כלל" .לדברי ניר
סטילוגלו ,מנהל מערך המכירות של "כלל
פיננסים"" ,לאלבז ניסיון מוכח בניהול תחום

השירות ומענה איכותי לסוכנים במוצרים
פיננסים.
ניסיון זה צפוי לתרום להמשך הצמיחה
במוצר כמסר מרכזי לסוכנים של קבוצת
כלל וללקוחות המוצר" .מבית ההשקעות,
שבראשו עומד יורם נווה ,נמסר עוד כי
"'חיסכון פיננסי' מאפשר ללקוח לבחור
ולשלב בין מגוון רחב של מסלולי השקעה
ולבנות תמהיל בין המסלולים השונים

המותאם לצרכיו ולטווח ההשקעה הרצוי.
בנוסף יכול הלקוח לשנות בכל עת את
תמהיל ההשקעות ,ללא תשלום מס רווח
הון וללא עמלות כלשהן".
במקביל ,מירית סקופ־קופרמן ,סמנכ"לית
השיווק ב"כלל פנסיה וגמל" בשש השנים
האחרונות ,סיימה את תפקידה בתחילת
החודש .התפקיד הוכפף לירון חכמוב,
מנהל אגף השירות.

פעילות בסניפים ובמחוזות
סניף חיפה והצפון  -הרמת כוסית לשנה החדשה
השבוע ערך מחוז חיפה והצפון אירוע
חגיגי לרגל כניסתה של השנה העברית
החדשה .האירוע ,שהתקיים ב"בקתה
ביער" שבקיבוץ בית אורן (אזור
הכרמל) ,התאפיין בכמות משתתפים
רבה מאוד ,למעלה מ־ 300סוכנים,
ומיוזמה מקורית ומוצלחת מאוד של יו"ר
המחוז ,אריה אברמוביץ ,עת הצליח
לקיים אירוע זה בשיתוף ובחסות חמש
חברות ביטוח" :כלל ביטוח"" ,איילון",
"מנורה מבטחים"" ,שומרה" ו"הראל".
את החברות ייצגו מנהלי המחוזות
ושדרת הניהול הבכירה של כל חברה.
מבין המברכים נשאו דברים יו"ר ועדת
הכנסת ,עו"ד יריב לוין ,ממלא מקום
וסגן נשיא הלשכה ,רוני שטרן ויו"ר
המחוז ,אריה אברמוביץ .בדבריהם
ציין שטרן כי "אנו מציינים היום במסגרת
מחוז חיפה והצפון את כניסה של השנה

החדשה במקום שאולי מסמל יותר
מכל את חשיבות הביטוח בישראל.
אני מזכיר לכולם את אסון הכרמל
שהתרחש כאן בתחילת דצמבר ,2010
את אובדן החיים ,הנזק העצום לרכוש,
את התדהמה והכאב שאחזו בכולנו.
אסון זה חידד והעצים פעם נוספת את
החשיבות ברכישת ביטוח ויותר מכל
את השליחות שנושא ענף הביטוח
בישראל .החברות והסוכנים עשו רבות
כדי למזער את נזקי הקטסטרופות
ולהחזיר את החיים למסלולם באזור
מהר ככל שניתן .לצערנו ,באירועים
מסוג זה מבינים כולם עד כמה צריך
פתרונות ביטוחיים נכונים ומקיפים,
ועד כמה מרכזיותו של הגורם המקצועי
בטיפול הנדרש בעת קטסטרופה.
"למרות שזה תפקידנו ,אני משוכנע כי
כולנו מייחלים לכך שלא נדע עוד אסונות

כמו אסון הכרמל ונמשיך ליהנות מיופיו
המרהיב של אזור זה".
אברמוביץ סקר בהרחבה את מגוון
פעילויות המחוז בשנה החולפת ,לרבות
האירוע האחרון של התרומה לקהילה
בקרית שמונה ,בו לקחו חלק סוכנים
רבים .יו"ר המחוז שיבח והודה על
שיתוף הפעולה של החברים ומעורבותם,
והביע סיפוק רב גם משיתוף הפעולה בין
החברות בצפון ובין הלשכה.
הוא הביע תקווה כי בחג הבא כל
החברות במחוז חיפה ייקחו חלק
באירוע מרשים כגון זה .הסוכן איציק
להב נשא ,כמיטב המסורת ,דברי תורה
לחג .תזמורת "כלים שלובים" בניצוחו
של רוני קסאל ליוותה בצלילים את
הערב המוצלח ,אשר נדמה כי היווה
נקודת זינוק עוצמתית עבור הסוכנים
לשנה החדשה.
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בעין משפטית
מאת :עו"ד חיים קליר

יש ביטוח גם אם אין פוליסה
עובדות המקרה וטענות הצדדים
חברת ההובלות ברוש ביקשה לבטח רכב
משא שבבעלותה.
עופר ברוש ,מנהל החברה פנה לסוכן
הביטוח אהרן (רוני) קפלן.

תחתיה הובא תצהיר של פקידת תביעות.
בתצהיר לא נאמר דבר בעניין השאלה
השנויה במחלוקת ,אם הצעת הביטוח
התקבלה אם לאו בהכשרת הישוב או מה
עלה בגורלה.

בשיחה טלפונית עם פקידת הסוכן ,מילא
הפקידה טופס הצעת ביטוח בחברת
הכשרת הישוב ,לתקופת ביטוח שמיום
ההצעה למשך שנה .הפקידה העבירה
לברוש טופס מיגון עמו היה אמור להגיע
אל בודק מורשה מטעם הכשרת הישוב
על מנת שיוודא קיומם של אמצעי המיגון.
שבוע ימים לאחר מכן נגנב הרכב.

לשופט לבנוני לא נותר אלא לקבוע כי
לגרסתה של הכשרת הישוב בכתב ההגנה,
לא הובא כל ביסוס ראייתי .מעדותה של
פקידת התביעות ,מוסיף השופט ,הוברר
כי התצהיר הוכתב לה על ידי ב"כ הכשרת
הישוב ,ואין בו כדי לתרום דבר במחלוקת
העומדת למשפט .לפיכך ולנוכח עדותם
של ברוש ופקידת הסוכן קובע השופט
לבנוני ,כי מולאה הצעת הביטוח אשר
נשלחה בפקס והתקבלה בהכשרת הישוב.
הכשרת הישוב לא ויתרה וטענה וחזרה
וטענה כמו מנטרה ,כותב השופט ,כי ברוש
אינה אוחזת בכל פוליסה.
מה בכך להועיל להכשרת הישוב ,מתקשה
השופט להתחקות אחר תכלית הטענה.
הלוא ברגיל קיים פער זמנים עד שהפוליסה
נמסרת למבוטח .בכך עוסק סעיף מפורש
בחוק חוזה הביטוח מגלה השופט להכשרת
הישוב ,הקובע כי כל עוד לא נמסרה
למבוטח פוליסה רואים כמוסכמים את
תנאי הפוליסה הנהוגים בחברת הביטוח
באותו סוג ביטוח כפי שהגישה למפקח על
הביטוח.

הכשרת הישוב סירבה לשלם לברוש את
תגמולי הביטוח .לא נכרת חוזר ביטוח,
טענה הכשרת הישוב .מה זאת אומרת,
השתומם ברוש .תבדקו עם סוכן הביטוח,
כל אימת שביטחתי את רכבי החברה
באמצעותו נסגרה עסקת הביטוח בטלפון.
גם הפעם סגרתי את העסקה עם פקידת
הסוכן אשר מילאה הצעת ביטוח וגם
העבירה אלי טופס מיגון.
אלינו לא הגיעה הצעת הביטוח ולא הפקנו
עבורך פוליסה ,הפטירה הכשרת הישוב.
ברוש פנה בתביעה לבית משפט השלום
בחיפה כנגד הכשרת הישוב וכנגד סוכן
הביטוח.
פסק הדין
השופט שלמה לבנוני ,מבית משפט השלום
בחיפה ,השתומם לגלות כי הכשרת הישוב
לא הביאה לעדות את החתמת חגית.

על כן ,ולמרות שלא הופקה פוליסה ,קובע
השופט לבנוני ,כי נכרת חוזה ביטוח בין
ברוש להכשרת הישוב באמצעות פקידת
הסוכן .בצר לה ניסתה הכשרת הישוב
להיאחז בטופס המיגון .המצאת טופס

המיגון ,טענה הכשרת הישוב ,מהווה
תנאי לכניסת חוזה הביטוח לתוקף ומשלא
הומצא לפני גניבת הרכב אין ביטוח.
הכשרת הישוב ,מבהיר השופט ,אינה
טוענת כי ברכב לא הותקנו אמצעי המיגון
לגביהם נקבע בפסק הדין כי הותקנו
ברכב ,אלא שדי בכך שטופס המיגון טרם
הומצא להכשרת הישוב כדי לאיין את חוזה
הביטוח.
השופט לבנוני לא התרשם .לא בהצעת
הביטוח וגם לא בטופס המיגון נכתב כי
המצאת טופס המיגון מהווה תנאי לכניסת
הביטוח לתוקף ,להבדיל מקיומם ברכב של
אמצעי המיגון.
יש להבחין ,מוסיף השופט ,בין דרישת
קיומם של אמצעי המיגון לבין הדרישה
להוכחת קיומם של אמצעי המיגון שהינה
דרישה ראייתית משנית בחשיבותה.
השופט גם דוחה את ניסיונה של הכשרת
הישוב לבוא חשבון עם סוכן הביטוח .לא
השכלתי להבין ,כותב השופט בפסק הדין,
במה לא פעל סוכן הביטוח כסוכן סביר
ובמה חרג משליחותו .לא מצאתי רבב
בפועלו של קפלן כלפי הכשרת הישוב,
קובע השופט בפסק הדין.
לסיכום
סוף דבר ,מחייב השופט את הכשרת
היישוב לשלם לברוש את שווי הרכב בסך
 .₪ 67,000כן חויבה הכשרת היישוב
לשלם לברוש שכ"ט עו"ד בסך 12,000
 ₪ובאגרת משפט .בנוסף חויבה הכשרת
הישוב לשלם לסוכן היבטוח שכ"ט עו"ד
בסך .₪ 7,000
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לוח הביטוח

הפרסום בלוח מיועד לסוכני הביטוח חברי הלשכה ,ללא עלות.
את תוכן המודעה ניתן לשלוח למיילlishka@insurance.org.il :

שימו לב הפרסום מוגבל ל 3 -שבועות בלבד

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*  2סוכנים  2 +פקידות מעוניינים בישיבה
במשרד/שיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות
חובה שתתנהל במשרד מחלקה
אלמנטרית.
לפרטיםyesh.bitu1@gmail.com :
**סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי050-5234664 :
**דרושה מנהלת תיק אלמנטרי
למשרד בגבעת שמואל
דרישות התפקיד  -תפעול מלא של
תיק אלמנטרי כולל חידושים,
הצעות מחיר גבייה והפקה
קורות חיים למייל:
polisa4u@hotmail.com
**קלאוזנר סוכנות לביטוח (  )2007בע"מ
רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים בכל
הארץ לרבות השארת משרד קיים כסניף,
מכפילי רווח גבוהים ללא התאמה.
ניתן לפנות למייל shay@klauzner.co.il
***סוכנות ביטוח מובילה ואיכותית בכל
תחומי הביטוח ,הפרושה בכל הארץ,
מעוניינת ברכישת תיק ביטוח בשלמותו
או חלקו ויצירת שיתוף פעולה.
סודיות מובטחת.
דורון לייטנר054-4416307 :
גיל סופר054-5272728 :
***סוכנת ביטוח ותיקה מעוניינת ברכישת
תיק ביטוח אלמנטרי באיזור חיפה.
אפשרי גם הסדר טיפול בתיק.
לפנות לסיגל 050-4482458
***סוכנות ביטוח איכותית מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח איכותי בשלמותו
ו/או חלקו .סודיות מובטחת.
 050-7440580לפנות לאברהם

***גמא ביטוח ופיננסים" מעוניינים לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי בשלמותו
או בחלקו ויצירת שיתוף פעולה פורה.
סודיות מובטחת.
דודי050-5368629 :
או במיילdudi@gamafinansim.co.il :
***"גמא ביטוח ופיננסים" מעוניינים ליצור
קשר עם סוכנות לביטוח המתמחה בתחום
הפנסיוני  /אלמנטארי על מנת ליצור שתוף
פעולה פורה בתחום הפנסיוני  /אלמנטארי.
דודי050-5368629 :
או במיילdudi@gamafinansim.co.il :

מודעות דרושים
**למשרדנו הנמצא ברמת החייל
בתל אביב דרוש\ה פקיד\ה בעלת ידע
בביטוח רכב ודירה כולל מערכות הפקה.
משרה מלאה +
שישי פעם בשבועיים תורנות
רק פניות מתאימות תענינה לפרטים:
 052-8372214צוקי
**לקלאוזנר סוכנות לביטוח מהגדולות
בצפון דרוש/ה:
מנהל/ת מחלקה אלמנטארית בעל/ת
נסיון בתחום  +חיתום עסקים חובה.
מנהל/ת חשבונות סוג  3למשרה חלקית.
יש לשלוח קורות חיים למייל:
shay@klauzner.co.il
***לסוכנות ביטוח בצפון ת"א דרושה
פקידה למשרה מלאה עם ידע בחיים
רצוי גם אלמנטארי עם רקע בעבודה
עם לקוחות עיסקים בקיאות בתוכנת צל
ושליטה בתוכנות שונות.
קו"ח למיילinfo@ins4u.co.il :
***דרושה עובדת ביטוח חיים  /פנסיה
משרה מלאה בנס ציונה
לישראל 054-4260833
israel@di-ins.co.il
***לסוכנות ביטוח בפתח תקוה דרושה
פקידת לטלמרקטינג ,ותאום פגישות
לעבודה בשעות אחה"צ מ  16.00עד
 .19.00ידע בסיסי בביטוח הכרחי.
לפנות לאילן ilan@ungar-ins.co.il

***לקבוצת הביטוח אורלן דרוש/ה
חתם/ת פרט בעל/ת ידע חיתומי ברכב
ודירות וניסיון של  3שנים לפחות בעבודה
מול סוכני ביטוח .יתרון לבוגרי מכללה
לביטוח .קורות חיים נא לשלוח לפקס:
03-6259831
או מיילana@orlan.co.il :
***לקבוצת הביטוח אורלן דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות בעל/ת ידע חיתומי
ברכב ודירות וניסיון של  3שנים לפחות
בעבודה מול לקוחות .קורות חיים
נא לשלוח לפקס03-6259831 :
או מיילana@orlan.co.il :

השכרת משרדים
*במשרדי אשכול פור יו סכנות לביטוח
ניתן להשכיר משרדים מתקדמים הכוללים
ריהוט מלא ומערכות מחשב מתקדמות
בבית אולימפיה בפתח תקווה
לפרטים054-4511401 :
**להשכרה ,בת"א ,רח נחלת יצחק פינת
עליית הנוע ,משרד מפואר 165 ,מ"ר עם
 8חניות צמודות ,פעיל כסוכנות ביטוח,
מרוהט מלא עם רשת תקשורת טלפונים
ומיזוג אויר ,מתאים לסוכן אחד גדול או
לשלושה סוכנים עם מזכירות משותפת.
פינוי בינואר .2013
לפנות לאלי ארליך 050-6090880
או eli@erlich-insur.co.il
***משרד בבנין כלל ,קומה  ,8ירושלים
שני חדרים  +מחסן קטן,
מרוהט קומפלט ,לתקופה ארוכה.
לפנות ליאיר שקל 052-4226926 -
shekelyair@gmail.com
***להשכרה בחיפה במקום
מרכזי בהדר הכרמל משרד מסודר
לסוכן ביטוח ו/או לכל צורך.
לפרטים052-8490497 :

