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העיתון של ענף הביטוח
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הבשורה הבאה? הכשרה השיקה מוצר חדשני וייחודי בביטוח מנהלים:

“מגן לעתיד”  -לראשונה יתאפשר שחרור מפרמיה
בעת מקרה מוות ותשלום חודשי עד גיל פרישה
למשפחת הנפטר
“הכשרה חברה לביטוח” ,מקבוצת אלעזרא,
השיקה השבוע את “מגן לעתיד”  -מוצר
חדשני וייחודי בתחום החיסכון הפנסיוני.
כזכור ,מתחילת  2013חל איסור על
חברות הביטוח לשווק תוכניות ביטוח
חיים משולבות בחיסכון עם מקדמי קצבה
המגלמים הבטחת תוחלת חיים .כתוצאה
מכך היתרון היחסי שהיה למוצרי הביטוח
להם מקדמי קצבה מובטחים על פני קרן
הפנסיה ,נעלם .ב”הכשרה” הסבירו כי על
סמך ההכרה ביתרונות הגדולים של ביטוחי
המנהלים ביחס לקרנות הפנסיה החליטה
החברה כי יש מקום בענף להמשיך ולחזק
את מוצר ביטוח המנהלים ואף להעניק לו
יתרונות נוספים ביחס לקרנות הפנסיה ,תוך
שמירה על יציבות התא המשפחתי הכולל.
במילים אחרות ,ביטוח מנהלים מתקדם
המשלב יתרונות הגלומים בקרן הפנסיה.
שמעון מירון ,משנה למנכ”ל וראש אגף
ביטוח חיים ופיננסים ב”הכשרה”‘“ :מגן
לעתיד’ מעניק במקרה של פטירת המבוטח
בטרם עת ,תשלומים חודשיים כחלופה
למשכורת החודשית ממועד הזכאות ועד
תום תקופת הביטוח .כך ,נאפשר למבוטחי
הכשרה לשמור על יציבות כלכלית ללא
פגיעה בהכנסות המשפחה ,למרות פטירת

המפרנס העיקרי .במקביל לתשלום
החודשי ,הכשרה תמשיך להפריש את
ההפקדות השוטפות שהמבוטח ומעסיקו
היו נוהגים להפריש לחיסכון פנסיוני .זאת,
על מנת ליצור המשכיות לפנסיה העתידית
של המשפחה ,ולאפשר למוטבים לקבל גם
את הפנסיה שתוכננה לגיל פרישה” .לדבריו,
“רובד זה ,של שחרור הפקדות כתוצאה
ממקרה פטירה ,מהווה מהפיכה אמיתית
אתי אלישקוב ,מנכ"לית "הכשרה":
"מדובר במהפכה אמיתית שתקנה
למבוטחי החברה יתרון עצום ,שכן
מעתה ולראשונה ,יש מי שדואג
ונותן ביטחון כלכלי אמיתי להם ולבני
משפחתם"
בעולם הביטוח ,ומציב את הכשרה כחברה
הראשונה בענף שמעניק ביטחון כפול לתא
המשפחתי  -כלומר ,ביטחון פיננסי לכל
אורך הדרך עד גיל פרישה וגם לאחר-
מכן ,בתקופת הפנסיה .על מנת להמחיש
מהפיכה זו ניקח כדוגמא מבוטח בגיל 35
שרכש ביטוח ‘מגן לעתיד” בנוסף לתכנית
עם מרכיב חיסכון ,בעל משכורת חודשית
נטו של  7,000שקלים ,שבגיל  40כבר

צבר  100,000שקלים .אם המבוטח חס
וחלילה נפטר‘ ,מגן לעתיד’ יאפשר ליורשיו
לקבל בכל חודש  7,000שקלים ובמקביל,
אם רכש גם את מגן לעתיד פלוס ,החברה
תפקיד לפוליסה ע”ש יורשיו החוקיים 1,400
שקלים לחיסכון אישי (שחרור ממוות),
עד למועד בו היה אמור המבוטח לצאת
לפנסיה .כלומר ,בגיל  67יורשיו יקבלו את
החיסכון שנצבר כסכום חד פעמי או כקצבה
חודשית ,בהתאם לבחירת המשפחה”.
אתי אלישקוב ,מנכ”לית “הכשרה” ,ציינה
כי “המטרה שלנו בראש ובראשונה לדאוג
למשפחה לכל אורך הדרך ולהעניק לה
ביטחון כלכלי אמיתי .בימים של אי יציבות
כלכלית ,כאשר אירוע כמו תאונה או מוות
יכול למוטט משפחה מבחינה כלכלית,
אנחנו נכנסים לנעלי המפרנס העיקרי
ודואגים לרמת הכנסה של המשפחה עד
גיל הפרישה ,וגם לאחר-מכן במשך תקופת
הפנסיה .הלוואי שאף אחד לא יזדקק לכך,
אבל אם חלילה כן ,יש מעתה מי שידאג
כלכלית למשפחת הנפטר ויבטיח כי יוכלו
להמשיך לחיות באותה רמת חיים אליה
הורגלו” .את תהליך ההשקה של “מגן
לעתיד” תלווה “הכשרה” בקמפיין פרסומי
נרחב באמצעי התקשורת.

Ě"Ğč ēđĔĕčĘ ĐĤčē ĐĤĥėĐ

-č ęĎ đĜĦđČ đĥĠē
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גלית בן שמחון ,סמנכ”לית השיווק של הפניקס ,מסיימת
את תפקידה
לפני מספר חודשיים התבטאה על “התנהלות חזירית”
גלית בן שמחון ,סמנכ”לית השיווק
של “הפניקס” ,מסיימת את תפקידה,
לאחר כשלוש וחצי שנים בחברה .בימים
הקרובים תודיע החברה על זהותו של
סמנכ”ל השיווק החדש .אייל לפידות,
מנכ”ל “הפניקס”“ :אני מודה לגלית על
שירותה למען החברה ,במסגרת תפקידה
לאורך השנים ,ומאחל לה הצלחה רבה
בהמשך דרכה” .לדברי גלית בן שמחון,
“אני לוקחת איתי את התובנות ואת

הידע והניסיון הניהולי ,שצברתי בחברה
וממשיכה קדימה לאתגרים חדשים
והזדמנויות חדשות” .כזכור ,בתחילת חודש
מרץ תפסו התבטאויותיה של בן-שמחון
כותרות כלכליות בולטות .אותן התבטאויות
התייחסו בין השאר לאופן פעילותם
של הסוכנים ולפיהן “בשנים הקודמות
התנהלנו בצורה חזירית מול הלקוחות
שלנו ...גם הסוכן כבר לא יכול לדחוף סתם
מוצרים’” .הלשכה ,באמצעות מכתב חריף

שהפנה רוני שטרן ,ממלא מקום וסגן נשיא
הלשכה ,למנכ”ל “הפניקס” ,הביעה את
מורת רוחה מאותן אמירות .לפידות הדגיש
בהקשר זה כי “הפניקס מעריכה ומוקירה
את חשיבותם ותרומתם של סוכני הביטוח
הן ללקוחות והן לחברה .הדברים שיוחסו
לגברת בן שמחון אינם משקפים במאומה
את אופן פועלה של הפניקס ומדיניותה.
פעלנו ונפעל באופן רצוף וקבוע יחד עם
סוכני הביטוח למען הלקוחות”.

מדירוג “דנס אנד ברדסטריט” לשנת :2012

הכנסות מעמלות של סוכנויות הביטוח הגדולות בישראל
הגיעו בשנת  2012לכ 690-מיליון ₪
דירוג “דאנס  ”100של קבוצת “דנס אנד
ברדסטריט” בנוגע להכנסותיהן בשנת
 2012של  8סוכנויות הביטוח הגדולות
בישראל ,מצביע על היקף הכנסות כולל
מעמלות של כ 690-מיליון  .₪בראש הדירוג
ניצבת סוכנות “מבטח סימון” של קבוצת
“מגדל” ,אשר היקף הכנסותיה מעמלות
נאמד ב 2012-בכ 190-מיליון  .₪מדובר
בירידה של כ 6%-לעומת שנת .2011
אחריה ניצבת “אגם לידרים” ,שבשליטת
“הפניקס” ,עם היקף הכנסות מעמלות של
כ 113-מיליון  ₪ועלייה של כ 35%-בהכנסות
ביחס ל .2011-סוכנות “מדנס” ,שבשליטת
שוקי מדנס ו”הראל” ,רשמה ב2012-
הכנסות מעמלות בגובה של כ 103-מיליון
 ₪ועלייה של  1%בהכנסות ביחס ל.2011-
גם סוכנויות “שקל” ,שבבעלות “הפניקס”
ו”תמורה” ,שבבעלות “כלל ביטוח” ,רשמו

ב 2012-עליות בהיקף ההכנסות מעמלות
ביחס לשנה קודמת :היקף ההכנסות
מעמלות של “שקל” עמד על כ 93-מיליון
( ₪עלייה של כ )2%-ושל “תמורה” על
כ 82-מיליון ( ₪עלייה של כ .)11%-בתוך
כך ,סוכנות “רמות” ,הנמצאת בבעלות
פרטית ,רשמה עלייה בשיעור של כ11%-
והגיעה להיקף הכנסות מעמלות ב2012-
אשר עמד על כ 38-מיליון  .₪מנגד“ ,שגיא
יוגב” של “מגדל” רשמה ב 2012-היקף
הכנסות של כ 44-מיליון  ,₪אולם ירידה
של כ 2%-בהכנסות ביחס לשנה קודמת
וסוכנות “תורן” ,שבשליטת “כלל ביטוח”,
רשמה היקף הכנסות מעמלות ב2012-
של כ 30-מיליון  ,₪אולם ירידה של כ9%-
בהכנסות ביחס לשנה קודמת .להלן נתוני
דירוג “דאנס  ”100של קבוצת “דן אנד
ברדסטריט” על סמך הכנסות הסוכנויות

מרכז תאומי מיזוגים
ורכישות בלשכה
רוצים למכור תיק ביטוח ,רוצים לקנות תיק ביטוח ,מחפשים
שותף ,רוצים להתמזג .לרשותך ,חבר הלשכה ,המרכז
למיזוגים ורכישות באתר הלשכה www.insurance.org.il
באייקון מידע מקצועי לסוכן ,מרכז למיזוגים ורכישות.

מעמלות שנה קודמת ,בשנת  :2011סוכנות
“מבטח סימון” כ 201-מיליון  ;₪סוכנות
“מדנס” כ 100-מיליון  ;₪סוכנות “שקל”
כ 91-מיליון “ ;₪אגם לידרים” כ 84-מיליון
 ;₪סוכנות “תמורה” כ 74-מיליון  ;₪סוכנות
“שגיא יוגב” כ 45-מיליון  ;)₪סוכנות “רמות”
כ 34-מיליון  ;₪וסוכנות “תורן” כ 33-מיליון
 .₪פילוח תחומי הפעילות מצביע על כך
שחמש מהסוכנויות הגדולים הן סוכנויות
להסדרים פנסיוניים (מבטח סימון ,שקל,
אגם לידרים ,תמורה ושגיא יוגב) ,שתיים
עוסקות רק בביטוח כללי (רמות ותורן)
ואחת עוסקת בביטוח כללי ובריאות (מדנס).
בשנת  2011רשמו כל הסוכנויות הללו עליה
בהכנסות מעמלות ביחס לשנה קודמת
( )2010בשיעור של ( 5%מבטח סימון) ועד
( 27%שקל) .כל זאת ,כאמור ,על-פי דירוג
“דן אנד ברדסטריט”.
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Show me the money

נכתב ע"י שחר אביבי ,סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בחברת  ,Swift Nessהאחראית על הקמת המסלקה
הפנסיונית מטעם משרד האוצר
מי הזיז את הגבינה שלי? אותו ספר ידוע
שהפך למשפט ידוע ושגור בפי כל מוכיח
כל פעם מחדש כמה הוא רלוונטי ,בכל
תחום ,ובכל זמן .ואצלנו? הגבינה כל הזמן
זזה  -פעם זה משרד האוצר ,אותו רגולטור
שמפקח עלינו ,פעם אחרת זה היצרן ,מי
שאנו אמונים על שיווק מוצריו ,ופעם אחרת
זה מתחרה שבא עם רעיון מבריק או בצורה
אגרסיבית אחרת מנסה לנגוס לנו בחלקים
מהתיק.
גם המסלקה הפנסיונית היא למעשה
“הזזת גבינה” שכן היא משנה את סדרי
העולם כפי שהיינו רגילים אליהם .המסלקה
הפנסיונית היא לא עוד שינוי בשוק החיסכון
ארוך הטווח ,אלא הבשורה הגדולה ביותר
שקרתה בעולם הפנסיוני מזה מספר
עשורים .רבות נאמר ונכתב בנושא ,אולם
במאמר זה אנסה לנתח את הנושא על
היבטיו העסקיים מראות עיניו של סוכן
הביטוח.
אני רוצה לקחת אתכם לשני מושגים,
חשובים מאד ,הלקוחים מעולם השיווק
והפיתוח העסקי ולהראות לכם כיצד הם
קשורים קשר הדוק למציאות שלכם בעידן
המסלקה הפנסיונית  -או במילים פשוטות:
כיצד תוכלו למקסם מכירות ולהגדיל רווחיות
בזכות המסלקה הפנסיונית.
•הגדלת נתח ארנק לקוח (Share Of
 - )Walletמדובר בתהליך שיטתי שבו
מציע הארגון ללקוחות קיימים מוצרים
ושירותים נוספים ,במטרה להגדיל את
תזרים המזומנים השוטף של הארגון
מלקוחותיו ובמטרה לחזק את נאמנותם
לארגון .ארגונים מצליחים יודעים כיום
כי לקוח שבע רצון” הוא כבר לא תנאי
מספיק .כדי לשמר לקוח ,חשוב להפוך
אותו ללקוח קבוע .השיווק כיום מסיט את
המאמץ האסטרטגי מנתח שוק להגדלת
נתח ארנק לקוח .הגדלת נתח הלקוח
ב 5%-הגדילה אצל חברות גדולות את
שיעורי הרווח בכ .25%-חברות עסקיות
המתמחות בשיווק ,להן שיעור הולך
וגדל של לקוחות קבועים (נתח לקוח),
הן רווחיות יותר מחברות המתמקדות
בלקוחות מתחלפים (נתח שוק) .זהו אחד
הממצאים העולים ממחקר בינלאומי על
תופעת שימור הלקוחות .הגדלת נתח
ארנק לקוח הוא בממוצע פי  5יותר זול
מניסיון להשיג לקוח חדש ,הרי הלקוח
הקיים הרבה פחות רגיש למחיר מלקוח

חדש ,הוא לא בודק חלופות למוצר ,ולכן
אינו עומד בפיתוי של המתחרים ,וכן
מתוקשר באופן חיובי מפה לאוזן.
בהקבלה לענף הביטוח ,עלינו לבחון בכל
רגע נתון מה מס’ המוצרים הממוצע שלנו
ללקוח בודד ,ולשאוף תמיד להגדיל מספר
זה .פעולת המידע השלם על לקוח ספציפי
אשר מציעה המסלקה תאפשר לנו עוד
בשלב הטרום יעוץ ,לקבל תמונה מלאה על
הלקוח וכל זאת תוך  3ימי עסקים בלבד.
כעת ולמעשה בפעם הראשונה ,אנו ניצבים
בפני תמונה פנסיונית מלאה על הלקוח,
תמונה שאפילו הלקוח בעצמו אינו מכיר או
מודע לה .עולם חדש נגלה לעיננו ,עולם בו
המושג “יעוץ הוליסטי” מקבל משמעות ברת
קיימא אמתית.
מכאן אתן לכם להפליג עם המחשבות
ולעשות את הקישור בין המושג השיווקי
“המפוצץ” נתח ארנק לקוח לבין האפשרויות
התמונות במסלקה הפנסיונית.
•ערך לקוח פוטנציאלי (Potential Life
 )Time Customer Valueערך לקוח
פוטנציאלי לוקח בחשבון לא רק את
ההכנסה הנוכחית אלא את פוטנציאל
ההכנסה מן הלקוח .לדוגמא לקוח של
סוכנות ביטוח עם מוצר אחד מכניס
לחברה מידי חודש אחוז מסוים משווי
התיק בגין דמי ניהול ,אולם יכול להיות
ולקוח זה מנהל מספר מוצרים נוסף אצל
חברה מתחרה ולכן פוטנציאל ההכנסה
ממנו למעשה גבוה יותר .אם החברה
לא תתייחס לפוטנציאל ההכנסה של
הלקוח אלא להכנסה הנוכחית שלו היא
יכולה למצוא את עצמה נותנת ללקוח
מפרט שירותי נמוך שלא יעודד את
הלקוח להגדיל את אחזקותיו בחברה.
בחישוב פוטנציאל ההכנסה מהלקוח
נלקח למעשה בחשבון ה - Share Of
 walletשל הלקוח בחברה .מודלים
מתקדמים יותר לוקחים בחשבון בחישוב
הפוטנציאל גם את מעגל ההשפעה של
הלקוח ,בני משפחה ,קולגות שאותו
לקוח יכול להביא לחברה.
•ברגע שארגון מבין ויודע לכמת את ערך
הלקוח שלו הוא יכול לנקוט באסטרטגיות
וטקטיקות מוכוונות ערך לקוח.
המסלקה הפנסיונית תוכל להגיש לכם,

דרך פעולת המידע השלם על לקוח ,את
כל המידע ,וכל זאת ב 3-ימי עסקים בלבד.
משהמידע אצלכם תוכלו לגבש לכם את
פוטנציאל הערך של הלקוח ,ולקבוע את
דרך ההתנהגות שלכם מולו .סיווג הלקוחות
לקבוצות איכות וקבלת החלטות הנגזרות
מכך ,ישפרו בצורה מהותית את רווחיות
החברה.
נושא נוסף שחשוב לשים אליו לב ברמה
העסקית ובהקשר של המסלקה הוא ניהול
הזמן .אשר מתרגם בסופו של דבר לחיסכון
בזמן.
” “Time is moneyאמר פעם בנג’מין
פרנקלין וטבע בכך משפט אלמותי שהפך
להיות הקמה סוטרה של כל אנשי העסקים
בעולם.
חשוב להבין כי המסלקה הפנסיונית פותחת
עולם תפעולי שלם עבור סוכן הביטוח.
סוכנים יקבלו שירות מהיר יותר מהגופים
המוסדיים ,יוכלו לעבוד מול כל הגופים
המוסדיים בשוק ,בפלטפורמה ממוכנת,
אחידה ומאובטחת ולדעת שהמידע שהם
מקבלים הוא עדכני .לצורך ההמחשה :לא
יהיה גוף במדינת ישראל שסוכן לא יוכל
לקבל ממנו מידע עדכני וזאת תוך  3ימי
עסקים.
אם עד היום סוכן הביטוח נאלץ “לטייל”
בין החדרים השונים ,בחברת הביטוח עם
ערמה של ניירת ,מעתה הוא פשוט “ישגר”
את הניירת דרך המסלקה ,ואותה ניירת
תגיע בדיוק למקומה .באמצעות המסלקה
כל התהליכים ייעשו דרך צינור אחד דרכו
יזרום המידע והטיפול בבקשות .בכך יוכלו
הסוכנים לקצר משמעותית זמני טיפול,
לחסוך במשאבים תפעוליים וכפועל יוצא
מכך לחסוך זמן וכסף .כמובן שהמשמעות
היא שכל לקוח יקבל בסופו של יום שירות
טוב ומהיר יותר מהסוכן שלו.
בעידן שכזה ,רוב זמנו של סוכן הביטוח יוכל
להיות מוקצה מחד למכירות גרידא ומאידך
לשירות ויעוץ טובים יותר ללקוח.
אסכם ואומר ,הגבינה שלנו זזה ,תמיד ,עלינו
להיערך לקראת הזזתה של הגבינה ולדעת
לזוז עמה .ככל שנדע להניח לגבינה הישנה
במהירות הגדולה ביותר כך נוכל להקדים
וליהנות מיתרונות הגבינה החדשה.
העתיד כבר כאן ועצם קיומה של המסלקה
הפנסיונית ייצר הן הזדמנויות עסקיות
אדירות ,והן חסכון בזמן והתייעלות תפעולית
משמעותית רבה יותר מהמצב הקיים כיום.
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קובי צרפתי ,יו”ר הוועדה האלמנטארית:

“המלצת הוועדה שבכל מקרה שתביעה אינה מטופלת
כהלכה ע”י ספק השירות מכוח כתב השירות  -תפתח
תביעה אצל המבטח”
קובי צרפתי ,יו”ר הוועדה האלמנטארית
בלשכה ,פרסם השבוע את המלצות הוועדה
בראשותו בעקבות דיון מקצועי שהיא קיימה
בנושא :ספקי השירות .צרפתי הסביר כי
“מסתבר שיותר ויותר תלונות לקוחות,
הנוגעות לנותני שירות ,בעיקר בנזקי מים,
מצטברות אצל חברי הלשכה התלונות
הועלו ע”י חברי הוועדה לביטוח אלמנטארי
וע”י חברים אחרים .אנו בוועדה דנו בבעיה
זו ,ואף זימנו את בעלי החברות נותנות
השירות על מנת לקבל הסבר לתופעה
ולשמוע כיצד נותני השירות מתכוונים
לטפל בה” .צרפתי הוסיף כי “לצערנו הרב,
התשובות שקיבלנו היו מאכזבות ביותר
וניתן לסכמן ב’...זה מה יש’ .”...בתוך כך
מסר יו”ר הוועדה האלמנטארית כי “בדיון
שהתקיים בוועדה התגבשה הדעה ,שעלינו
לדרוש מחברות הביטוח שיאפשרו בחירה

בין יותר מספק שירותים אחד ,בהנחה
שהתחרות תעשה את שלה .ואכן ,פנינו
לחברות הביטוח בבקשה זו .עד כה נענו
לבקשתנו מספר חברות ,ואנו מצפים
להצטרפות יתר החברות .כמו כן ,במסגרת
הדיונים במשרד המפקח על הביטוח בנושא
פוליסה תקנית חדשה לדירה ,העלנו את
מצוקתנו וניסינו לשלב במודל הפוליסה
התקנית גם את חובת ההפעלה של יותר
מספק שירות אחד אולם לצערנו ,בקשה זו
נשארה ללא מענה ולמעשה במצב הקיים
אין פתרון מניח את הדעת .מאידך ,ובהתאם
לסעיף ( 13ד) לחוזר יישוב תביעות  -כל
עוד לא נפתחת תביעה בחברת הביטוח
ומתקיים קשר ישיר בין נותן השירות ללקוח
ו/או לסוכן  -לא מופעל מנגנון חוזר יישוב
תביעות המאלץ את חברת הביטוח לפעול
בין השאר ע”פ לוחות זמנים ומעקב רציף

אחר התביעה” .ניתוח המצב ע”י חברי
הוועדה האלמנטארית הביא לדברי צרפתי
לגבש את ההמלצה הבאה“ :המלצתנו
במצב זה היא שבכל מקרה שתביעה
אינה מטופלת כהלכה ע”י ספק השירות
מכוח כתב השירות  -תפתח תביעה אצל
המבטח .אנו מאמינים ,שמעורבות החברה,
מכוח חוזר יישוב תביעות ,תגרום למבטח
להפעיל את כוחו והשפעתו על ספק השירות
ולחילופין תאולץ החברה לטפל בתביעה
מכוח חבותה ע”פ תנאי הפוליסה והתביעה
תטופל על ידה” .עוד מסר צרפתי כי “לצורך
גיבוש עמדת הלשכה מול חברות הביטוח
נבקש להפנות העתק תלונה בנושא לעו”ד
מיכאלה ייגר ,מנהלת המחלקה המשפטית
בלשכה .מכל מקום ,אנו נמשיך ונעדכן
את חברי הלשכה בכל המהלכים הנוגעים
לכתבי השירות וחברות נותני השירותים”.

אלון אלירז“ :סוכן הביטוח משמש בפועל ,כמנהל הסיכונים
של לקוחותיו  -לרבות בתחומי ביטוחי הבריאות והסיעוד”
(קטעים מראיון עם המשנה למנכ"ל וראש חטיבת הבריאות ב"הראל" .הראיון המלא יפורסם במדריך המקצועי
שיחולק למשתתפים ביום העיון הארצי של הלשכה בבריאות וסיעוד ,שיתקיים ב)24.6.2013-
“...אנחנו רואים בסוכן הביטוח את
מנהל הסיכונים של לקוחותיו .במסגרת
ההתמודדות עם הסיכון הסיעודי ,אשר הינו
סיכון לטווח ארוך מאוד  -ברוב המקרים,
חשוב מאוד לגדר את הסיכון בגיל צעיר ,ככל
האפשר .הסוכן ,המכיר את צורכי הלקוח
הפרטני ,יכול לראות את מפת הסיכונים
שלו לטווח הארוך .לכן ,הסוכן הוא לדעתי
הגורם המתאים והמקצועי ביותר ,להסביר
ללקוחותיו את חשיבות הביטוח הסיעודי.
גם מבחינה כלכלית עדיף ,בדרך כלל ,לגדר
את הסיכון בגיל צעיר ככל האפשר  -משום
שעלות הפרמיה של פוליסת סיעוד נמוכה,
ככל שגילו של המבוטח צעיר יותר ובמצב
בריאותי תקין .לכן ,אישית ,הייתי ממליץ
לעשות ביטוח סיעודי אפילו לילדים צעירים,
בעיקר בגלל ערכי הסילוק ,שהינם מרכיב
הסיכון הקיים במוצר הצובר זכויות ,מול
וותק בפוליסה ...לדעתי ,מבנה הפעילות
של הראל ,המורכב משלוש שכבות מסייע
מאוד לסוכן הבריאות בחברה .נקודת
המפגש הראשונה ,הינה הכלים הביטוחיים

וההדרכות העומדים לזכות הסוכנים,
ומעניקים להם את הביטחון הראשוני בחברה
ובמוצר; נקודת המפגש השנייה הינה צוותי
השירות ,המהווים מעבר לפעילות השוטפת,
מוקד מקצועי רחב וזמין; והרובד השלישי,
הינו המפגש עם צוותי תביעות מאוד
מקצועיים ,המתמחים הן בטיפול בתביעות
אמבולטוריות פשוטות והן בטיפול באירועים
הבריאותיים המורכבים ביותר ,הדורשים
ידע מקצועי נרחב ,לצד מערך קשרים
ושיתופי פעולה בינלאומיים .אני מאמין ,כי
יש בכוחם של המגע עם השטח ,הניסיון
והליווי השוטף שמספקת ‘הראל’ לסוכניה
 להעניק לכל סוכן את היכולת להיכנסלתחום ,ברמת ביטחון גבוהה ביותר .אך
יחד עם זאת ,יש לנו גם נבחרת מיוחדת של
סוכנים ,שתחום התמחותם העיקרי ,ולעתים
הבלעדי ,הנו שיווק פוליסות ביטוח בריאות
וסיעוד .זהו לכל הדעות ,מאגר סוכני הביטוח
המקצועיים ביותר בתחום ביטוחי הבריאות
והסיעוד בישראל .לשם הכשרת הסוכנים
והשמירה על עדכניותם המתמדת בתחומים

הללו ,אנחנו מקיימים השתלמויות מקצועיות
וימי עיון ,באופן שוטף ,הכוללים הדרכות
על מוצרים חדשים ,רענון מקצועי בתחומי
בריאות כלליים ועדכונים רגולאטורים .רמת
השירות ,הייעוץ המקצועי והידע שהסוכנים
שלנו מפגינים מדי יום ביומו בפני לקוחותיהם
 לשביעות רצונם של הלקוחות  -מובילהלעלייה מתמדת בהיקף מכירת פוליסות
הבריאות והסיעוד שלנו  -התחומים שבהם
אנחנו מתמחים ,כידוע ,מאז היווסדה של
‘הראל’ ...אנו מבינים ,כי ביטוח הבריאות
חייב לענות על שני צרכים בסיסיים של
המבוטח :מתן מענה לצורך הכלכלי ,הנובע
מהאירוע הבריאותי שארע למבוטח ,כגון:
הצורך במימון השתלות איברים ,תרופות
וניתוחים; והצורך השני ,החשוב לא פחות
מהמימון הכספי ,הוא הצורך במידע ובליווי
רפואי מקצועי ,בעת אירוע בריאותי ,ובכלל
זה :איתור וארגון המוסדות ,הרופאים
המומחים והמנתחים המתאימים ביותר -
לאור מצבו הרפואי המורכב של המבוטח
שלנו.”...
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נאוה ויקלמן“ :בזכות סוכני הביטוח נמצאים היום ביטוחי
הבריאות והסיעוד ברשות משפחות רבות בישראל”
“המאבק בין משרד הבריאות למשרד
האוצר משכיח לעיתים את העניין המרכזי:
האם הביטוחים הפרטיים מצילים או
מאריכים חיים והאם יש להם מקום בפסיפס
ה פ ת רו נ ות לצ י ב ו ר ב י ש ר א ל  .ב מ ב חן
המציאות התשובה היא ודאית ומוחלטת:
לביטוחי הבריאות והסיעוד יש מקום לצד
מערכת הבריאות הציבורית”  -כך אמרה
נאוה ויקלמן ,יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד,
לקראת יום העיון הארצי שתקיים הלשכה
בשבוע הבא ( )24.6.13באולם “אבניו”,
ובו צפויים להשתתף כ 1,000-סוכנות
וסוכנים .ויקלמן הדגישה כי “בזכות סוכני
הביטוח נמצאים היום ביטוחי הבריאות
והסיעוד ברשות משפחות רבות בישראל”,
וציינה כי “בשורה התחתונה ,כשהסוכן
לצד הלקוח במקרה ביטוחי בבריאות או
בסיעוד ,הלקוח מרגיש בטוח ומוגן יותר.
הוא מרגיש שהוא לא מתמודד לבד עם

והכלכלית
הבריאותית
הקטסטרופה
שנחתה עליו .התוצאה ,במקרה זה ,היא
אחת :סיוע מקצועי ,מהיר ויעיל כדי להקל
ולשקם את חייו של המבוטח” .יום העיון
יכלול התייחסות רחבה למגמות המאפיינות
את ענף הבריאות והסיעוד בעת הזו לאור
הרפורמות והשינויים צפויים .במהלכו יוצג
סקר שביעות רצון סוכני הביטוח משירות
חברות הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות
והסיעוד .כמו כן יישאו דברים :ח”כ הרב
יצחק כהן ,לשעבר סגן האוצר וכיום חבר
בוועדת הכספים של הכנסת; חיים רמון,
לשעבר שר הבריאות ומי שמזוהה עם חוק
ביטוח בריאות ממלכתי; שרונה פלדמן,
מנהלת מחלקת ביטוחי בריאות באגף
הפיקוח על הביטוח  -משרד האוצר; אודי
כץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל;
נאוה ויקלמן ,יו”ר ועדת בריאות וסיעוד
בלשכה; ד”ר אודי פרישמן ,יועץ הלשכה

לבריאות וסיעוד; וד”ר ארז קכל ,מנתח
בכיר מהמחלקה לניתוחי לב במרכז
הרפואי “שיבא” .רב השיח ביום העיון
יתקיים בהנחייתה של אשת התקשורת
אורלי וילנאי-מרוז ובהשתתפות :אלון
אלירז  -משנה למנכ”ל וראש חטיבת
בריאות ב”הראל”; עדי בר-און  -חבר ועדת
בריאות וסיעוד בלשכה; דניאל כהן  -מנהל
חטיבת בריאות ב”כלל”; ד”ר נאוה ניב
סרודיו  -מנהלת תחום בריאות ב”מגדל”;
אורית קרמר  -מנהלת אגף בריאות
ב”מנורה מבטחים”; אלי שמש  -סמנכ”ל
בכיר ומנהל אגף בריאות ב”איילון”; ודפנה
שפירא  -מנהלת אגף בריאות ב”הפניקס”.
רוני שטרן ,ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה,
ינחה את יום העיון .למשתתפים יחולק
מדריך מקצועי ,שהופק במיוחד לאירוע
זה ויכלול ,בין השאר ,השוואה בין תוכניות
הדגל בבריאות של חברות הביטוח.

חוה פרידמן-שפירא“ :אנחנו לא אנטי סוכני ביטוח;
הישראלים לא יוותרו עליהם”
תמצית ראיון שנערך עם המנכ"לית היוצאת של  AIGישראל ,מאת :אסא ששון ,עיתון "דה מרקר"17.6.2013 ,
העשירים והחזקים לוקחים את מה שהם
רוצים ,ואנחנו גונבים את זה בחזרה
בשבילכם .אנחנו מספקים אמצעי לחץ”
 כך מסביר בפתיח לסדרה “העוקץ”( )Leverageנתן פורד ,איש ביטוח לשעבר,
מה עושה קבוצת הנוכלים שבראשה הוא
עומד .פורד ,שהחליט לחצות את הקווים
ולעבור מהצד של חברות הביטוח לצד של
האנשים הקטנים ,הוא בהחלט לא בחירה
מובנת מאליה לגיבור של סדרת פעולה -
ולא בכדי .מדובר במקצוע בעל תדמית
אפורה ,משמימה ,מקצוע הדורש תשומת
לב רבה לפרטים קטנים ולאותיות הקטנות,
שמהם יש הרבה בחוזי ביטוח .ואולם,
מקצת מהתדמית של סוכן ביטוח האפרורי
נסדקה בכנס סוכני ביטוח שנערך לפני
כחודשיים .על הבמה עמדו בכירי תעשיית
הביטוח ,ובנאומי הפתיחה שלהם תקפו
במלים בוטות את מנהלי חברות הביטוח
הישיר (ביטוח ישיר ו–AIG) .מנכ”ל מגדל,
יונל כהן ,התבטא בצורה המפורשת ביותר:
“אני יוצא נגד הרמיסה של משפחת שניידמן
(בעלי ביטוח ישיר ,א”ש) את סוכני הביטוח.

אני לימדתי את מוקי ביטוח ,ואני מתבייש
בכך שאלה המעשים שהוא עושה” .הסיבה
להתקפה היא שחברות אלה עוקפות את
סוכני הביטוח ופונות ישירות לצרכן הסופי.
מהלך זה ,אגב ,הביא להפחתה משמעותית
בעלויות ביטוחי הרכב ,למשל .חוה
פרידמן-שפירא ,מנכ”לית  AIGהפורשת,
לא התרגשה מההתקפה .אחרי  16שנה
בחברת  ,AIGמהן  11שנים וחצי כמנכ”לית,
היא מודעת היטב לתדמית של המקצוע,
ומנסה להסביר בראיון את פשר ההתקפות
הבוטות“ .סוכני ביטוח הם אנשי מכירות
מצוינים .לאיש מכירות טוב יש הרבה אגו,
פושריות ,יצרים .הבאסה היא שהם עובדים
בענף שיש לו תדמית אפורה ,תדמית של
ענף לא סקסי ,משעמם ...בנוסף ,התפישה
הרווחת היא שכשצריך את חברת הביטוח
היא לא שם ובעקבות כל האותיות הקטנות
היא לא תשלם למבוטח  -ומעמדו של הסוכן
התבסס כמי שמייצג את הלקוח .אבל זה לא
נכון .הסוכן מייצג את שני הצדדים  -בניגוד
לארה”ב ,שם יש הפרדה בין סוכן הביטוח
שדואג ללקוח לסוכן של חברת הביטוח.

אבל בגלל התדמית של הענף הצרכנים
לא מעוניינים להכיר ולהבין אותו ,בניגוד
לענפים אחרים שעוקבים אחריהם.”...
לדבריה“ ,אני לא עושה תחרות עם ביטוח
ישיר למי יש יותר גדול .האיכות שלנו יותר
טובה .אמנם ביטוח ישיר היו הראשונים
בתחום הביטוחים הישירים ,אבל האפקט
שלנו היה גדול יותר” .לשאלה“ :איפה אתם
לא זולים?” ,ענתה פרידמן-שפירא“ :בנהג
צעיר .חלק מהקונצפציה היא להתנהג
בהוגנות ,ואנחנו מתמחרים כל צרכן לפי
הסיכון שלו .לפי הסטטיסטיקות שלנו ,הנהג
הצעיר מסוכן יותר ,ולכן יקר יותר לבטח
אותו” .לשאלה“ :נראה שלביטוחים הישירים
תקרת זכוכית ,ואתם לא מצליחים להתרחב.
מה ,הצרכן הישראלי פראייר?” ,השיבה:
“את זה לא אני אמרתי .הצרכן הישראלי
מעדיף שיהיה סוכן שיילחם בשבילו מול
חברת הביטוח .הוא לא יוותר עליו .גם יש לו
מודעות צרכנית להתווכח על המחיר .הרבה
צרכנים לוקחים את הצעת המחיר שלנו כדי
לקבל הוזלה מול סוכן הביטוח .גם בגלל זה
הסוכנים כועסים עלינו”.
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עמוס גואטה“ :עלינו להרחיב את הדיון המשותף בנושאים
שמעניינם של ציבור סוכני הביטוח”
סניף חולון בת-ים קיים ביום ג’
 18/06/2013יום עיון בחסות חברת
“שגריר פוינטר” ,תחת הכותרת“ :משרד
סוכן הביטוח ועדכוני ההוראות של המפקח
על הביטוח” .עמוס גואטה ,יו”ר הסניף,
ציין בפתח דבריו כי “עלינו להרחיב את
הדיון המשותף בנושאים שמעניינם של
ציבור סוכני הביטוח” וציין בהקשר זה את
זירת הפייסבוק“ :סוכני הביטוח בישראל
 הפורום הסגור” ,כבמת דיונים קבועהומועילה .בתוך כך ,נשאו דברים ביום העיון
עו”ד ג’ון גבע ,היועץ המשפטי ללשכה
ושוש בורנשטיין ,יועצת ללשכה בניהול

וארגון משרד הסוכן ,בנושא“ :מורה נבוכים
 הכנת משרד הסוכן לעבודה נכונה,היבטים משפטיים וארגוניים” .בהמשך,
שמעון גליל ,סמנכ”ל שיווק ומכירות של
“שגריר-פוינטר” הציג בפני הסוכנים את
צוות אנשי הקשר עם הסוכנים בתחומים
הרבים בהם עוסקת החברה .עוד כלל
היום את הרצאותיהם של מאיר פלדמן,
יועץ ותיק למחשוב משרד הסוכן ,אשר
הציג את היבטי ההתקשרות מול חברות
הביטוח בנושא אבטחת מידע (SBOX
 ,SMSואחרים) והכללים הנדרשים
לבדיקת ובחינת תוכנות מחשב למשרד

הסוכן ; של יובל ארנון ,סגן יו”ר הוועדה
לביטוח פנסיוני ,בנושא מסמך ייפוי הכוח
על היבטיו השונים; ורם אמית ,יועץ
מקצועי ללשכה ,בנושא גביית דמי שירות
מלקוחות  -גבולות המותר והאסור .גואטה
סיכם ואמר כי “ניהול משרד הסוכן הינו
כיום אתגר ניהולי ותפעולי בפני עצמו,
ויום העיון שערכנו נתן בידי הסוכנים כלים
חשובים לשדרוג הידע והיכולות שלהם
בהיבט זה ,כמו בהיבטים מקצועיים
אחרים .אני מבקש להודות למרצים
הרבים על הירתמותם להצלחת יום העיון
ולשביעות הרצון הרבה של משתתפיו”.

מגדל מנגישה את אתר האינטרנט שלה גם לחברה הערבית
“מגדל” משיקה לראשונה בענף הביטוח,
אזור תוכן בשפה הערבית ,באתר
האינטרנט .אזור התוכן בשפה הערבית
יושק בכנס מיוחד שיתקיים בתחילת
השבוע הבא בהשתתפות סוכני ביטוח,
ראשי רשויות ומובילי דעה בקרב
החברה הערבית בישראל .אזור התוכן
של “מגדל” המתורגם לשפה הערבית
יכלול מידע וסרטונים בתחום הביטוח

והחיסכון הפנסיוני ,הבריאות ,הגמל
וההשתלמות .אריק יוגב ,המשנה
למנכ”ל “מגדל” ומנהל חטיבת הלקוחות
וערוצי ההפצה בקבוצה ,אמר“ :כחברה
הפנסיונית הגדולה בישראל ,קיבלנו
החלטה להוביל שינוי בתפיסת החיסכון
הפנסיוני בקרב החברה הערבית המהווה
כ 20%-מהאוכלוסייה ,והינה חלק
בלתי נפרד מציבור לקוחותינו סוכנינו

הפניקס חנכה את
“בית הפניקס” בחיפה
חברת “הפניקס” חנכה השבוע
את “בית הפניקס” החדש בחיפה.
אירוע הסרת הלוט החגיגי נערך
במעמד אייל לפידות ,מנכ”ל
“הפניקס”; יונה יהב ,ראש עיריית
חיפה; אורן אל-און ,משנה למנכ”ל
“הפניקס” ומנהל חטיבת הלקוחות;
שמי שטובי ,סמנכ”ל ב”הפניקס”
ומנהל מטה המכירות; גלעד
עמית ,סמנכ”ל ב”הפניקס” וראש
אשכול צפון; ובכירים רבים נוספים
מהנהלת החברה .מ”הפניקס” ציינו
כי עם המעבר של אשכול הצפון
למשכנו החדש ,בסמוך למגדל
קריית הממשלה ולקומפלקס
בתי המשפט בעיר ,שונה שם
הבניין ל”בית הפניקס” .מהמשכן
החדש יפעלו כל נותני השירותים

של אשכול הצפון ,המונה למעלה
מ 300-סוכנים פעילים ,לרבות
מערך הרכישה ומערך השירות
והתפעול עבור קשת הפעילויות.
לדברי אייל לפידות ,מנכ”ל
“הפניקס”“ ,אנו שמחים על מעבר
אשכול צפון של החברה למשכנו
החדש והמשופר בחיפה ,בירת
הצפון .המשרדים החדשים צוידו
בשפע חידושים טכנולוגיים וערוכים
לקלוט את פעילותם של מאות
סוכני הפניקס הפעילים מאזור
הצפון ואף להוות בהמשך בית
עבור סוכנים חדשים .צוות עובדי
האשכול ימשיך לחזק ולשמר את
הקשר החזק ורב השנים עם סוכני
האשכול למען מתן שירות מיטבי
ללקוחות החברה”.

ושיתופי הפעולה הערביים שלנו” .טוני
כהן ,מנהלת השיווק והפיתוח העסקי
של קבוצת “מגדל” ,מסרה כי “ברגע
שהנהלת מגדל קיבלה החלטה להוביל
שינוי בחברה הערבית בהתייחס לחיסכון
פנסיוני ,היה לנו ברור שמבחינה שיווקית
יהיה זה מהלך ארוך טווח .אנו פועלים
בכל הערוצים כדי להנגיש את המידע
ולעורר מודעות לנושא כה חשוב”.

“מיטב דש” השיק
את בית הסוכן החדש
בניהולו של דן פנחסי
בית ההשקעות הממוזג “מיטב דש” השיק השבוע את
בית הסוכן החדש בניהולו של דן פנחסי .על כוונת בית
ההשקעות להקים את בית הסוכן נודע עם המיזוג בין בתי
ההשקעות והחתירה להרחיב את ערוצי ההפצה של בית
ההשקעות בתחום הפיננסי-פנסיוני .באירוע ההשקה נכחו
בכירי בית ההשקעות לרבות אבנר סטפק ,מבעליו ,ואילן
רביב ,המנכ”ל .זאת בצד ראשי אגפים ותחומי מכירות
בחברות ביטוח .פנחסי אמר באירוע כי מדובר בפריצת
דרך בתפיסת בתי ההשקעות בישראל וזהו למעשה בית
הסוכן הראשון בישראל שנמצא בבעלות בית השקעות.
הוא הוסיף כי הכוונה לאפשר לסוכנים לעבוד עם כל
הגורמים המוסדיים ולאפשר להם ליהנות מפלטפורמה
רחבה של הזדמנויות עסקיות ויתרונות לגודל .בתוך כך
הדגיש פנחסי כי העתיד נמצא במגזר הפיננסי ולדבריו
הדור הבא של סוכני הביטוח טמון ביכולת טיפוחם
והעצמתם של המשווקים הפנסיוניים העצמאיים.

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.
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אושרו בטרומית :שתי הצעות חוק הקובעות כי בני זוג פרודים
יוכלו לחלק את זכויות הפנסיה שצברו בחייהם המשותפים
מליאת הכנסת אישרה בתחילת החודש
בקריאה טרומית את שתי הצעות החוק
בנושא :חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג,
שהגישו ח”כ חיים כץ (הליכוד ביתנו) וח”כ
זהבה גלאון (מרצ) .שתי ההצעות באות
לקבוע כי בעת פירוד בין בני הזוג ,כאשר
בית המשפט מורה על חלוקת זכויות
פנסיוניות וחסכונות פנסיוניים לרבות לפי חוק
יחסי ממון ,תבוצע החלוקה של החסכונות
הפנסיוניים לשני חשבונות נפרדים ,על
שם כל אחד מבני הזוג ,לפי יחס החלוקה
שקבע בית המשפט ,ולעניין זכויות פנסיוניות
תירשם זכאותו של בן הזוג לקבלת חלקו
בפנסיה וחלקו ישולם לו ישירות במועד
תחילת הזכאות לקצבה .בדברי ההסבר
להצעות ,נכתב כי “החוק והפסיקה בישראל

הכירו זה מכבר ,במסגרת הלכות השיתוף,
בזכויות פנסיה שצבר אחד מבני הזוג כנכס
משותף של בני זוג ,במידה ונצבר במהלך
החיים המשותפים .למרות הלכה ברורה זו,
חוקי הפנסיה ממשיכים להתייחס אל הזכויות
הנצברות ,כאל זכויות בלעדיות של העמית
שעל שמו נצברו .זאת כיוון שעקב הכללים
הקבועים בחוק באשר לניהול קרנות פנסיה
וקופות גמל ,החברות בקופות אלה הינה על
בסיס אינדיבידואלי בלבד .מצב זה גורם לכך,
שלמרות פסיקות בתי המשפט בדבר חלוקת
זכויות הפנסיה ,בפועל אין לבן הזוג ,שאינו
רשום כבעל הזכויות הפנסיה ,האפשרות
להגן על זכויותיו ואף לממשן .זאת בעת
פרישה לגמלאות של העמית וחמור מכך עם
מות העמית בטרם עת .יתר על כן ,העמית,

שהינו בעל השליטה המוחלטת בקרן יכול
לגרום לפגיעה והקטנת הזכויות שנצברו,
ללא ידיעת בן הזוג שאינו רשום ואף למשוך
שלא כדין כספים השייכים לבן הזוג שאינו
רשום .נוצר מצב בו בן הזוג הרשום כעמית,
נהנה תמיד מהכספים והזכויות שנצברו ואילו
בן הזוג שאינו רשום ,תלוי בחסדיו ובחסדי
קרן הפנסיה .הצעת חוק זו באה לשנות את
המצב ולאפשר חלוקה אמיתית של זכויות
פנסיה כחלק מפירוק השיתוף בין בני הזוג.
הצעת חוק זו יוצרת ‘חלוקת רוחב’ של זכויות
הפנסיה מסוג פנסיה צוברת ,באופן שיותיר
בידי כל אחד מבני הזוג ‘תיק’ פנסיה עצמאי,
אותו הוא יכול לנהל ואף להוסיף ולצבור בו
זכויות .מטרת ההצעה לעודד המשך חיסכון
לפנסיה”.

רשמים מהשתלמות בחברת ביטוח ביוון
מאת :יובל ארנון
קבוצת סוכנים מצטיינים מסוכנות “ארנון את
וינשטוק” עברה באחרונה השתלמות ויום
עיון בחברת הביטוח היוונית “אינטראסקו”.
להלן מס’ רשמים ותובנות מביקור זה:
•בשוק היווני יש כרגע כ 66-חברות
ביטוח ,אך הצפי כי בטווח של מספר
שנים יישארו רק כ 25-חברות בלבד.
•רוב החברות בשליטה של בנקים או
חברות זרות.
•רוב הסוכנים עדיין עובדים בשיטת
“בורדרו” ,אך הכוונה להתחיל לצמצם
את התופעה לאור בעיות רבות
בתחום.
•גם ביוון ניתן לרכוש ביטוח נגד רעידת
אדמה לדירה כאופציה  -עם או בלי.
•חברת הביטוח אינה צריכה אישור
מהרגולטור על שינויים שהיא מכניסה

בחיפה נפתח
קורס מיוחד
הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי
לתואר CFP
פגישת היכרות תתקיים
ביום ב'  1.7.13בשעה 17.00
בלשכה בחיפה

בפוליסות ובתנאי שהם יישארו במסגרת
הרישיון שאושר לה.
•ביטוח הרכב ועוד מוצרים בתחום הכללי
מתחדשים בצורה אוטומטית ללא כל
אינטראקציה עם הלקוח.
•סוכני ביטוח מחויבים החל מהשנה
האחרונה לעבור בחינות כל  5שנים
לשימור הרישיון.
•בחינה לקבלת רישיון הינה מול מחשב.
מתוך  850שאלות חייב הסוכן לענות
לפחות על מחצית מהשאלות והוא
למעשה יכול לבחור את השאלות אשר
מעניינות אותו בהקשר לרישיון שהוא
מבקש להוציא.
•יש חברות ביטוח בבעלות הבנקים -
וכמובן נמכרות פוליסות בתוך הבנקים
 -ויש חברות המבוססות רק על מכירות

של סוכנים.
•חלק מהסוכנים הינם סוכנים בלעדיים,
אשר מחויבים לעבוד אך ורק עם חברה
אחרת .חברות אחרות מגבילות את
מספר החברות איתן יכול הסוכן היווני
לעבוד בעת ובעונה אחת.
•עד לפני מספר שנים לקוח אשר רצה
להחליף סוכן ,היה נדרש תחילה לגשת
לתחנת משטרה לצורך זיהוי .כיום
מאפשרים לו לעשות זאת מול עוד
מספר גופים ממשלתיים.
•ענף הבריאות הוא אחד מענפי הצמיחה
של השוק היווני .בתי החולים הפרטיים
נותנים שרות חלופי גם ללקוחות בתי
החולים הציבוריים בעת הצורך ועלות
פוליסת בריאות מקיפה לאדם לשנה
הינה כ 700-אירו.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחבר הלשכה דורון קצב
משתתפים בצערך במות אמך
ויקטוריה קצב ז"ל

לחבר הלשכה אבנר צורי
משתתפים בצערך במות אמך
כוכבה צורי ז"ל

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע

המחוזי :על בית המשפט להעדיף את הפירוש ההגיוני
התואם את רוח הפוליסה ותכליתה
בבית משפט המחוזי בתל אביב נדון ערעורה
של חברת סמרוז בע”מ (“המערערת”) ,שיוצגה
על ידי עו”ד ש’ סביון ,כנגד חברת הביטוח
L U F T FA H R V E R S I C H E R I N G S
“( DELVAGהמשיבה”) ,שיוצגה על ידי עו”ד
ס’ שלימוף-רכטמן ,מ’ להב.
פסק הדין ניתן באפריל  2013מפי כב’
השופטים יצחק ענבר ,יהודית שבח ושאול
שוחט.
המערערת היא חברה העוסקת בין השאר
בשיווק והפצת יהלומים בישראל ובחו”ל.
המשיבה היא חברת ביטוח ,אשר בעת
הרלוונטית ביטחה את המערערת בפוליסת
ביטוח.
עובדות המקרה :ביום  ,25.10.2006שהה
סוכן של המערערת ,עם סחורת יהלומים
בשווי של  $257,037במלון COMFORT
 ,INNסמוך לסיאטל ,וושינגטון (“המלון”
או “בית המלון”) .בפוליסה קיים סעיף
 Hotel/Motelהקובע ,כי הביטוח מורחב
לכסוי מקרה של אובדן בחצרי בית מלון
  - Hotel Premisesובלבד שהיהלומיםנמצאים בהשגחה צמודה של הסוכן הנושא
אותם ,ובלשון הפוליסהClose Personal :
 .Custody And Controlעם תחילתו של
יום העבודה אסף הסוכן את היהלומים
בקבלה של המלון ,הכניס אותם לתיק גב
נישא על גופו ויצא מבניין המלון אל רכבו,
אשר חנה במגרש החנייה שמחוץ למלון.
לאחר שהסוכן פתח את רכבו חזר למלון
על מנת לקחת את הז’קט שלו שנשכח שם,
כשהיהלומים עדיין בתיק הגב .כאשר חזר
לרכב והיהלומים עדיין בתיק הגב ,נחסם
רכבו על ידי רכב זר ,והוא נשדד באיומי
אקדח :הוא נדרש על ידי אחד מיושבי
הרכב הזר שלא לזוז ,ולנוכח איומי האקדח,
השליך את תיק הגב ובו היהלומים וסב על
עקבותיו להתרחק מהשודדים (“השוד”).
לטענת המערערת ,הנחת המוצא לפסק
דינו של בית משפט השלום ,לפיה אין
להחיל על פוליסת ביטוח יהלומים את כללי
הפרשנות המסורתיים הנוהגים בתחום
הביטוח ,היא שגויה .בניגוד לסברתו של בית
משפט השלום ,מאזן הכוחות שבין מבטח
לבין מבוטח אינו מכריע לעניין פרשנות
הפוליסה ,מה עוד שבכתב ההגנה לא
נטענה כל טענה בנושא זה ולא הובאו לגביו
ראיות .עוד טוענת המערערת ,כי קביעתו
הנוספת של בית משפט השלום ,לפיה

הפוליסה “נתפרה” לצרכיה הספציפיים של
המערערת ,נטולת אחיזה בחומר הראיות,
שכן הפריטים הספציפיים היחידים הנוגעים
למערערת ,אשר הופיעו בפוליסה ,הם שמות
הסוכנים ,ולא הייתה מחלוקת של ממש כי
מדובר בפוליסה מקובלת ושגרתית בענף
היהלומים .לטענת המערערת שגה בית
משפט השלום ,כאשר ביסס את ממצאיו
בדבר אומד דעתם של הצדדים על עדותו
החד-צדדית של חתם המשיבה .לסיכום,
מסבירה המערערת ,כי גיבשה את נהליה
הפנימיים בסברה בתום לב שהם הולמים
את הוראות הפוליסה ,ולכן חייב היה בית
משפט השלום לקבל את התביעה לתגמולי
הביטוח ,שכן לפי כללי הפרשנות המקובלים
בתחום הביטוח ,מן הראוי היה לבחור
בפירוש שהוא לטובת המבוטח ,ומכבד את
ציפיותיו הסבירות.
מנגד ,המשיבה טוענת ,כי ביטוח יהלומים
אינו כפוף להלכות הביטוח שמקורן בדין
הכללי ובמסגרת פרשנות הפוליסה יש
להתחשב באופיו המיוחד של הסיכון הכרוך
בטלטולם של יהלומים יקרי ערך ,בפרט
מחוץ לישראל .לטענת המשיבה תנאי
הנשיאה על הגוף מופיע בפוליסה מספר
פעמים ,בבהירות ,בשפה פשוטה ברורה
ומפורטת ,שאינה מותירה עמימות פרשנית
כלשהי .את הפוליסה יש לקרוא כמסמך
אחד ,מבלי לנתק מונח אחד מהקשרו
הכולל ולפרשו בניגוד להיגיון העסקי ולשכל
הישר .המשיבה מוסיפה וטוענת ,כי שאלת
הבעלות הקניינית על מגרש החניה אינה
רלבנטית כלל לעניין פרשנות הפוליסה,
שהרי תחולתו של תנאי הנשיאה על הגוף
תלויה במהות הסיכון ,ולא בזהותם של
בעלי החניה הרשומים בפנקסי המקרקעין.
לסיכום טוענת המשיבה ,כי על פי ההלכה
הפסוקה ,כלל הפרשנות נגד המנסח ,כמו
גם דוקטרינת כיבוד ציפיותיו הסבירות
של המבוטח ,יפים רק כאשר ניצבות לפני
הפרשן שתי אופציות פרשניות שוות פחות
או יותר ,מה שאין כן בענייננו .פרשנותה של
המערערת אינה סבירה ומשמעות קבלתה
הנה חיוב המשיבה לכסות סיכון שאותו לא
התכוונה לכסות כלל.
בית המשפט המחוזי קבע ,כי  ”:המסקנה
היא ,כי במסגרת פרשנותן של פוליסות
ביטוח יהלומים יש לתת את הדעת הן
על כללי הפרשנות הרגילים הנוהגים

בדיני החוזים ,הן על ההוראות הייחודיות
הנוהגות מימים ימימה באשר לפרשנותם
של חוזי ביטוח .נקודת המוצא הפרשנית
היא ,כי “פוליסת הביטוח תפורש בראש
ובראשונה על פי תכליתה הסובייקטיבית,
דהיינו ,על פי מחשבתם המשותפת
והאמיתית של הצדדים לחוזה הביטוח”,
כפי שהיא נלמדת מלשון החוזה ומנסיבות
כריתתו (אליאס ,שם בעמ’  .)79כללי
פרשנות ייחודיים נוספים שפותחו בתחום
דיני הביטוח ,העשויים להיות רלבנטיים
לענייננו ,הם כלל הפרשנות נגד המנסח,
הכלל לפיו יש לפרש בצמצום הגבלות על
הכיסוי הביטוחי ,חובות האמון ותום הלב
המוגברות של המבטח ,חובות הגילוי
וההבלטה של הגבלות על הכיסוי הביטוחי
והחובה לוודא כי הגיעו לידיעתו של
המבוטח (ראו לדוגמא :ע”א 11081/02
דולב חברה לביטוח בע”מ נ’ קדוש ,פ”ד
סב ( ;)2007( 573 )2ע”א 4819/92
אליהו חברה לביטוח בע”מ ואח’ נ’ ישר,
פ”ד מט (.”))1995( 749 )2
בית המשפט המחוזי קבע ,כי דין הערעור
להידחות .בפתח הדברים בדק בית
המשפט המחוזי את המסגרת הנורמטיבית
הרלבנטית להכרעה בערעור .בניגוד
לעמדתו של בית משפט השלום ,עמדת
ערכאת הערעור הינה ,כי כללי הפרשנות
המקובלים ,הנוהגים בתחום הביטוח בדרך
כלל ,חלים גם על ביטוח יהלומים .בית
המשפט המחוזי סקר ביתר פירוט את
הוראות הפוליסה הרלבנטיות להכרעה.
בחינת הוראות הפוליסה כמכלול אחד
והתחקות אחר תכליתן והגיונן הובילו
את ערכאת הערעור למסקנה ,כי בעוד
שעמדתה הפרשנית של המשיבה הינה
אופציה פרשנית סבירה ,הרי שעמדתה
הפרשנית של המערערת אינה כזו .במצב
דברים זה  -ובהתאם להלכות המסורתיות
הנוהגות בתחום הביטוח ,החליט בית
המשפט המחוזי ,כי אין מנוס מהעדפת
עמדתה הפרשנית של המשיבה ,חברת
הביטוח.
לסיכום ,בית המשפט דחה את הערעור
וחייב את המערערת לשאת בהוצאות
המשיבה בסך .₪ 20,000
בשלב כתיבת שורות אלה לא ידוע אם
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט
העליון.
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לשכת סוכני ביטוח בישראל
מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

בריאות וסיעוד

"הלב של פעילות הסוכן"
יום העיון יתקיים ביום שני ,טז' תמוז תשע"ג 24 ,ביוני  ,2013בשעה  ,08:30ב"אבניו" ,קריית שדה התעופה

תכנית יום העיון:
08:30 - 09:00

התכנסות רישום וכיבוד

 09:00 - 09:15דברי פתיחה :גב‘ נאוה ויקלמן ,יו“ר ועדת בריאות וסיעוד
 09:15 - 09:25מר אהוד כץ  ,CLUנשיא הלשכה
 09:25 - 09:30סיפורו של לקוח
” 09:30 - 10:00ביטוח בריאות וסיעוד בישראל מאין באתם ולאן אתם הולכים?“-
דר‘ אודי פרישמן ,יועץ ללשכה בנושא ביטוחי בריאות
 10:00 - 10:20השינויים הצפויים בביטוח סיעודי לחברי קופות החולים אלטרנטיבות למבוטחי הביטוח הקולקטיבי -
גב‘ שרונה פלדמן מנהלת מח‘ ביטוח בריאות במשרד המפקח על הביטוח
 10:20 - 10:25סיפורו של לקוח
 10:25 - 10:55סקר שביעות רצון חברי הלשכה בתחום בריאות וסיעוד  -גב' נאוה ויקלמן יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
 10:55 - 11:25הפסקה
 11:25 - 11:55השינויים הנדרשים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי  -מר חיים רמון ,שר הבריאות לשעבר
 11:55 - 12:25חידושים וטכנולוגיות חדשות בניתוחי לב  -ד"ר ארז קכל ,מנתח לב בכיר ,המחלקה לניתוחי לב,
המרכז הרפואי שיבא
 12:25 - 12:40ח"כ יצחק כהן ,לשעבר סגן שר האוצר
 12:40 - 14:00רב-שיח בנושא :המוצרים החדשים בביטוח בריאות וסיעוד נוכח דרישות הרגולטור ובהשתתפות:
מר אלון אלירז  -משנה למנכל ור‘ חטיבת בריאות הראל חב‘ לביטוח
מר עדי בר-און  -חבר ועדת בריאות וסיעוד
מר דניאל כהן  -מנהל חטיבת בריאות ,כלל חב‘ לביטוח
ד“ר נאווה ניב  -מנהלת תחום בריאות מגדל חב‘ לביטוח
גב' אורית קרמר  -מנהלת אגף בריאות ,מנורה חב' לביטוח
מר אלי שמש  -סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף בריאות איילון חב' לביטוח
גב' דפנה שפירא  -מנהלת אגף בריאות הפניקס חב' לביטוח
מנחת רב-השיח :גב‘ אורלי וילנאי מרוז
 14:00 - 14:05דברי סיכום :גב‘ נאוה ויקלמן ,יו“ר ועדת בריאות וסיעוד
14:10

ארוחת צהריים
מנחה יום העיון :מר רוני שטרן ,מ“מ וסגן נשיא הלשכה
* התכנית ניתנת לשינויים

ההשתתפות ביום העיון לחברי הלשכה  -ללא תשלום.
חברים אשר יאשרו השתתפותם ולא יגיעו מתבקשים להודיע על ביטול השתתפותם בכדי למנוע הוצאה כספית מיותרת.
דמי ההשתתפות לסוכן שאינו חבר .₪ 300 -

ספח הרשמה ליום עיון | בריאות וסיעוד " -הלב של פעילות הסוכן"
לכבוד :לשכת סוכני ביטוח בישראל
פקס 03-6396322 :או באמצעות דואר אלקטרוני vadot@insurance.org.il
הנני מאשר/ת השתתפותי בכנס

שם פרטי ________________ שם משפחה __________________
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

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).טלפון050-4520900 :
***סוכנות ביטוח ייחודית מגייסת שותפים
נוספים לפרטים :רועי 03-9319082
***סוכן ביטוח חיים בלבד מאיזור המרכז
מעוניין בשת"פ עם סוכן אלמנטרי בלבד
להגדלת הפוטנציאל .לפרטים :לאילן
במייל ilant13@walla.com
***סוכנות ביטוח גדולה וותיקה ,הפועלת
באמצעות  7סניפים בכל הארץ ,מחפשת
סוכני ביטוח כללי לשיתוף פעולה.
נא לפנות במייל 4x6lm@walla.co.il
***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מאזור
מרכז הארץ העוסקת בתחומי ביטוח
פרט וסיכונים .מעוניינת לרכוש תיקי פרט
איכותיים בתנאים טובים
050-5286707
*** "אפיקי הון" סוכנות לביטוח מחיפה,
מעוניינת ברכישה או במיזוג של תיקי
ביטוח ,בכל הענפים ,מאזור חיפה והצפון.
לפגישת הכרות ללא כל התחייבות
ובדיסקרטיות מוחלטת נא לפנות
ל  -צ'וקי 050-6501909
או למייל Chuky@afikeyhon.co.il
***סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז
גבי 052-6222944
***סוכן ביטוח חיים בלבד ,מחפש לרכוש
תיקי ביטוח חיים קטנים עד בינוניים ,ושת"פ
מול סוכן אלמנטר למכירת ביטוח חיים
פרטים ליצירת קשר -
יובל מור 054-7179599
Mor-ins@012.net.il
***קלאוזנר סוכנות לביטוח ( )2007בע"מ
מעוניינת ברכישת תיקים ללא מנגנון
התאמה ,בכל הענפים ובכל רחבי הארץ.
לפרטים ניתן לפנות לשי 052-8033305
או במייל shay@klauzner.co.il
***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ,בכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי0505234664-

***סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת
לרכוש תיקים מכל סוג
סודיות מובטחת  -דין 0543971771 -
***לסוכני ביטוח פנסיוני:
הצטרף למיזם ״פרטנרס״ .שרותי משרד
והחשוב ביותר מאגר הפניות בלתי נדלה
של לקוחות קיימים .המיזם מתמקד
בביטוחי פרט.לפנות אל שרגא לידור
0546655736

מודעות דרושים

**דרוש לקבוצת קמפוליסה במשרדיה
הראשיים בצפון* :מפקח/ת*
בתחום החיים ,בריאות ופיננסים.
דרישות התפקיד :ניסיון של שנתיים
בתחום ,בוגר/ת קורס מפקחים,
מגורים באזור הצפון.
רישיון מורשה בביטוח חיים  -יתרון.
קו"ח אלMazkirut@campolisa.co.il :
פקס04-6723365:
***לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה
חתם/ת אלמנטרי רכב ודירה  -ניסיון חובה.
משרה מלאה.
קו״ח למייל chen@bashan.org
***למשרד סוכן ביטוח בפ"ת דרוש/ה
פקידה ידע ונסיון במכירות יתרון שעות
העבודה  15.00עד 19.00
קו"ח למייל ilan@ungar-ins.co.il
***דרושים לקבוצת קמפוליסה במשרדיה
הראשיים בצפון:
 מפקח/תבתחום החיים ,בריאות ופיננסים.
דרישות התפקיד :נסיון של שנתיים
בתחום ,בוגר/ת קורס מפקחים,
מגורים באזור הצפון.
רישיון מורשה בביטוח חיים  -יתרון.
 חתם/חתמת עסקיםדרישות התפקיד :ניסיון של  3שנים לפחות
בחיתום עסקים גדולים ובינוניים,
ניסיון בעבודה מול חברות הביטוח ,לקוחות
גדולים וסוכנים.
עדיפות לבעלי תואר בביטוח/משפטים.
קו"ח אלMazkirut@campolisa.co.il :
פקס1-599-555-770 :
***למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת חיתום אלמנטר עם ניסיון
עבודה זמנית כמחליפה
קו"ח למייל yossi@perelman.co.il

***למשרד ביטוח בכפר סבא,
למשרה מלאה דרושה פקידה בעלת נסיון
בתחום ביטוח חיים ופנסיה לרבות
יכולת תפעול מערכות המידע של החברות.
יתרון משמעותי לבעלות נסיון גם בעבודה
בתחום הביטוח האלמנטרי.
תנאים טובים וסביבה תומכת
נא להעביר פירוט נסיון תעסוקתי
למייל iostash@yahoo.com
איריס ,050-5345822
איציק 050-7844477
***למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת תביעות אלמנטר
ואדמיניסטרציה שוטפת  7שעות ביום
קו"ח למייל yossi@perelman.co.il
***לסוכנות בטוח בירושלים דרוש\ה
פקיד\ה עם ניסיון ,תנאים טובים למתאימים,
קורות חייםroni5s@netvision.net.il :
***למשרד ביטוח באשדוד דרוש
סוכן ביטוח מומחה לניהול משרד גדול
טל 0527126678
***לסוכנות ביטוח
פקידה לתביעות רכב ורכוש חצי מישרה
פקידה לעסקים חצי מישרה
פרטים אבי 0505238446
***לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לתביעות
רכב ורכוש חצי משרה
ופקידה לעסקים חצי משרה
פרטים אבי 0505238448

השכרת משרדים

***להשכרה החל מ  01/08/13משרד
לסוכן ביטוח (כ  38מ"ר נטו).
במשותף עם סוכני ביטוח נוספים.
בבצלאל  4רמת גן .נייד 054-6272227
מייל igold@ netvision.net.il
***יחידה להשכרה במשרד ביטוח במרכז
ראשל"צ  +חניה
אפשרי גם לשירותי משרד
beni@libit.co.il
***להשכרה משרדים מפוארים בבניין חדש
ליד הקניון הגדול בפ"ת.
מחיר השכירות כולל תשלום עבור ,ריהוט
חדש ,ארנונה ,אחזקה ,מיזוג ,חשמל וניקיון.
אינטרנט מהיר מקושר לכל חברות הביטוח
ב  * .SBOXאפשרות לחניה פרטית.
טל' ליצירת קשר:
סאסי 054-3531610 :שחף03-9449900 :

