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סוכן יקר,

לאחרונה התקיימה פגישה עם ראשי לשכת סוכני הביטוח ובעקבותי

ה מצאנו לנכון לפנות אליך 
חשובה.בהבהרה

קבוצת הראל שוקדת כל העת על שיפור השירות שהיא מעניקה לסוכניה וללקוחותיה ובמסגרת זו 
מיכונייםמטמיעה כלים 

מתקדמים, אשר מטרתם לסייע לסוכניה להעניק ללקוחותיהם שירות 
מיטבי זמין ומקיף

וכן את היכולת למקסם את פוטנציאל המכירות, תוך התאמה מירבית של 
המוצרים לצרכי הלקוחות

.

כחלק ממאמצים אלו החליטה הראל להקים מאגר מידע מאוחד, אשר יוכל לשמש את הראל ואת 

ציבור סוכניה בקבלת 

תמונת לקוח כוללת בכל נקודת מפגש עם לקוחותיהם.

לצורך כך וכצעד מקדים פנתה הראל במסגרת הדיווח השנתי לכלל הלקוחות והודיעה להם, 

כנדרש על פי דין, על כוונה זו.

בשיחה שהתקיימה עם ראשי לשכת סוכני הביטוח התברר

,
כי מכתב זה נוסח, לצערנו,  בצורה שאינה ברורה מספיק ובאופן

שיצר אצל מספר סוכנים את התחושה שהראל עלולה 
לפגוע בזכויותיהם ובתיק הלקוחות שלהם.

הראל הבהירה לראשי הלשכה
כי ,

תוסיף ותנהג בציבור סוכניה ב

הגינות בה היא נוהגת מאז 

ומתמיד וכי אין במאגר המידע או במכתב כדי לשנות מזכויותיהם של סוכניה ובתיק הלקוחות 
שלהם.

בהתאם לכך
, וכפי שהיא מחויבת ב

שסכמים ההמסגרת 
בינה לבין סוכניה, הראל

ו/או חברות 
הבת 

שלה מתחייבים שלא 
ללקוחות סוכניה מיוזמתה לפנות

מכוח המידע או המוצרים שבהם  מייצג הסוכן את הלקוחות 
בהצעות שיווקיות 

. ובכתבמראשת הסוכןשלא בהסכמ במקרה שבשל שגגה הראל
ו/או חברות הבת שלה

יפנו 
זקף מכירת יללקוחות כאמור, ת המוצר לסוכן ותשולם לו עמלה על פי ההסכמים עמו. 

הראל כן מתכוונת להוסיף ולהעמיד לרשות ציבור סוכניה כלים מתקדמים שיאפשרו להם להעניק 

שירות ברמה חסרת תקדים ללקוחותיה
ם

זמינה ועדכנית בכל ,כוללתחתוך קבלת תמונת לקו נקודת מפגש עם הלק
וח.

הראל תציג כלים אלו ואת האפשרויות העסקיות הטמונות בהם עבור סוכני

באופן פרטני לכל ה
סוכן וסוכן.

אנו מקווים, כי אי הבהירות שחלה בשל הנוסח הלא מוצלח של המכתב הובהרה ובכל מקרה 

נשמח כתמיד לעמוד לרשותך להבהרות, ככל שיידרש.

בכבוד רב,

הראל חברה לביטוח בע"מ
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הישג ללשכת סוכני הביטוח: חברת הראל שלחה 
היום מכתב לכל סוכני הביטוח שעמם היא 

עובדת והבהירה להם כי אינה מתכוונת לפנות 
ללקוחותיהם באופן ישיר, ללא הסכמתם. הצורך 
בהבהרה נוצר בעקבות פנייה שנעשתה ישירות 
ללקוחות הראל, ובה הוסבר להם כי הם יוכנסו 

ישירות למאגר המידע של הראל, אלא אם 
יודיעו על סירובם.

לפני כחודש שלחה החברה מכתב שצורף 
לדו"ח השנתי של עמיתי קרנות הפנסיה 

וביטוחי המנהלים של הראל, ובו נעשתה פנייה 
ישירה לכלל לקוחות החברה "לצורכי שיווק 
ודיוור ישיר של מוצרים ביטוחיים, פנסיוניים 

ופיננסים משלימים". בעקבות המכתב פנתה 
הלשכה להראל ומ"מ נשיא הלשכה אורי 

צפריר נפגש עם הנהלת החברה כדי לבקש 
הבהרות.

במכתב שנשלח היום הסבירה הראל 
לסוכנים כי לא התכוונה לפגוע בקשר עם 

לקוחותיהם. "בשיחה שהתקיימה עם ראשי 
לשכת סוכני הביטוח התברר, כי מכתב זה 

נוסח, לצערנו, בצורה שאינה ברורה מספיק 
המשך בעמוד 2

אברמוביץ: מקווים שחברות נוספות 
ילכו בעקבות הראל
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ובאופן שיצר אצל מספר סוכנים את התחושה שהראל עלולה 
לפגוע בזכויותיהם ובתיק הלקוחות שלהם", לשון המכתב.
"הראל הבהירה לראשי הלשכה, כי תוסיף ותנהג בציבור 

סוכניה בהגינות בה היא נוהגת מאז ומתמיד וכי אין במאגר 
המידע או במכתב כדי לשנות מזכויותיהם של סוכניה ובתיק 
הלקוחות שלהם. בהתאם לכך, וכפי שהיא מחויבת במסגרת 
ההסכמים שבינה לבין סוכניה, הראל ו/או חברות הבת שלה 

מתחייבים שלא לפנות מיוזמתה ללקוחות סוכניה מכוח 
המידע או המוצרים שבהם מייצג הסוכן את הלקוחות בהצעות 
שיווקיות שלא בהסכמת הסוכן מראש ובכתב. במקרה שבשל 

שגגה הראל ו/או חברות הבת שלה יפנו ללקוחות, תיזקף 
מכירת

המוצר לסוכן ותשולם לו עמלה על פי ההסכמים עמו", נכתב.
בסיום המכתב הדגישו בהראל כי המכתב הקודם נוסח 

שלא כהלכה ועל כן נוצרה אי ההבנה. "אנו מקווים, כי אי 
הבהירות שחלה בשל הנוסח הלא מוצלח של המכתב הובהרה 

ובכל מקרה נשמח כתמיד לעמוד לרשותך להבהרות, ככל 
שיידרש".

לדברי צפריר, "הלשכה פנתה באמצעות היועצים המשפטיים 
להנהלת הראל וביקשה לחזור בה מהמהלך. בהראל הציעו 

הידברות, אז נפגשתי עם הנהלת החברה והסברתי להם 
את משמעויות הדברים, ובעיקר את המשמעויות השליליות 

לגבי הראל, מכיוון שבעקבות המכתב הוצפה הלשכה בפניות 
מהסוכנים בכלל וסוכני הראל בפרט, שהביעו זעם על המהלך.

"הראל הבהירו לנו חד משמעית שכוונתם לא היתה לעקוף 
את הסוכנים ואנחנו עמדנו על כך שיבהירו לסוכנים בכתב 

שהם לא מתכוונים לפגוע בהם. ביקשנו מהם גם להדגיש כי 
אם קרה המקרה וכן מכרו ישירות ללקוח, המכירה תיזקף 

לתיק הסוכן שמטפל בו, שיקבל גם את העמלה המגיעה לו. 
ואכן, היום הם הוציאו איגרת שפונה לכל סוכניה. הצלחנו 

להשיג מהם התחייבות שלא יפנו ללקוחות שלא בהסכמת 
הסוכן המטפל בהם, ואני מברך אותם על היענותם".

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר בתגובה כי " אנו מקווים 
כי מדובר בסנונית ראשונה ובעקבותיה יפסיקו חברות ביטוח 

נוספות את השיווק הישיר, ויבחרו לשווק ללקוחות אך ורק 
באמצעות סוכן ביטוח אישי ומקצועי".

המשך מעמוד 1

הלשכה: על הפיקוח ליישם את תקרת דמי הניהול 
החדשה על ביטוחי מנהלים גם על חוסכים מלפני 2013

לשכת סוכני הביטוח יצאה בקריאה למפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר ליישם את תקרת דמי הניהול 

החדשה על ביטוחי המנהלים )1.05% מהצבירה 
ו-4% מההפקדות( גם על חוסכים שהצטרפו 

למוצר לפני 2013, אז נכנסה לתוקף התקרה 
החדשה. זאת בניגוד לעמדת חברות הביטוח, 

שמתנגדות למהלך, מכיוון שהמחזיקים בביטוחי 
מנהלים הם קהל שבוי שסביר שלא יוותר על 

המוצר.
מ-2013 נאסר על חברות הביטוח להציע 

ביטוחי מנהלים חדשים עם מקדם קצבה מובטח, 
ולמחזיקים בו מלפני 2013 יש מקדם מובטח 

שהם יחששו לוותר עליו, מכיוון שהוא עשוי להגן עליהם מפני 
התארכות תוחלת החיים.

בראיון ל"כלכליסט" טען נשיא הלשכה אריה אברמוביץ כי 
לא ייתכן שחוסכים בביטוחי המנהלים שהצטרפו 
לפני 2013 ישלמו דמי ניהול גבוהים כל כך, ומן 

ראוי שהמפקחת תחייב את חברות הביטוח ליישם 
את התקרות החדשות, גם למצטרפים קיימים.
בימים אלה שוקלת סלינגר לאפשר לחברות 

ביטוח להציע לחוסכים קיימים בחברות מתחרות 
ביטוחי מנהלים עם מקדם קצבה מובטח, בכדי 
לייצר תחרות על אותם חוסכים שבויים. כיום, 

ללא אפשרות כזו לחברות הביטוח אין שום 
אינטרס להפחית לחוסכים בביטוחי המנהלים 
את דמי הניהול ולמעשה הן פועלות הפוך ואף 
מבטלות הנחות ומייקרות את הפרמיות על ביטוחי החיים 

הנלווים למוצר.

מתי בפעם האחרונה בדקת היכן 
הלקוח שלך נמצא על ציר הפנסיה?

הגיע הזמן לעשות זאת!
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איך מבטחים כוכבי כדורגל: מי ישלם על 
מסי אם ייפצע במדי נבחרת ארגנטינה?

יום חג לחובבי הכדורגל: הערב מתחיל הטורניר ה-20 של 
גביע העולם בכדורגל שנערך בברזיל ויימשך כחודש וחצי, ובו 

ישחקו 32 נבחרות ב-12 אצטדיונים ברחבי ברזיל. במשחק 
הפתיחה הערב תשחק הנבחרת המארחת מול קרואטיה, 

ומשם נצא לדרך מרתקת ודרמטית שתימשך עד שתוכרז 
הנבחרת המנצחת. לרגל חגיגות המונדיאל בדקנו איך 

מבטחים את הספורטאים היקרים ביותר בעולם, שפציעתם 
עלולה למוטט מועדון.

לדברי שי זוהר, מסוכנות אורן-מזרח, המתמחה גם בביטוחי 
ספורט, פוליסת אובדן קריירה היא הפוליסה המקובלת 

בעולם עבור שחקן. "היא מכסה אובדן כושר משחק 
בעיסוק בספורט הספציפי, את אי יכולתו של השחקן 

לעסוק בספורט הנקוב בפוליסה, כתוצאה מתאונה 
או ממחלה כלשהי, אם כי סעיף המחלה מייקר את 
הפוליסה מעט. היא מכסה אותו 24 שעות ביממה 

בכל מקום, במשחק, באימונים ואף בזמן בילוי. 
המחיר נקבע על פי ענף הספורט, הגיל, סכום 

הביטוח הכללי ומצב בריאותי של השחקן כמובן. 
מחיר הפוליסה הוא בממוצע 1.5% מהסכום 

הנדרש עבור השחקן. כך למשל, על סכום של 10 
מיליון דולר תשלם הקבוצה 150 אלף דולר הפוליסה.
"הפוליסה נרכשת על ידי המועדון שקנה את השחקן 

ומגן על עצמו ועל ההשקעה שעשה, בסכום השכר 
שאמור השחקן לקבל על פי החוזה, או בסכום 

השווי של השחקן. לאחר שנערך משא ומתן בין 
המבוטח למבטח, הכיסוי ניתן בהתאם לתנאים 

והוא חד פעמי. אם שווי שחקן הוא 
עשרות מיליוני יורו והוא מאבד את 

כושרו, המועדון מקבל את הכסף עבור 
התשלום עליו, מכיוון שכל עוד השחקן 

יושב אצלו הוא מחויב לשלם לו".
את הביטוח אפשר לרכוש רק עבור השחקנים 

היקרים ביותר או לכל הקבוצה. "באירופה נעשות השקעות 
אדירות בשחקנים,  ולכן הפוליסות הנרכשות הן יקרות 

ומגיעות לכיסוי של מאות מיליוני יורו. אם שכר של שחקן 
לעונה הוא 100 מיליון יורו והוא מחויב לשלוש עונות, הסיכון 
של המבטח הוא 300 מיליון יורו. אבל המועדון יכול להחליט 

לשלם עבור פיצוי חלקי. אם לדוגמה הוא מחזיק בחמישה 
שחקנים ששווים 100 מיליון יורו, המועדון קונה פוליסה 

שנותנת הגנה ל-150 מיליון יורו בלבד, מתוך הנחה שלא כל 
השחקנים יהיו פצועים בבת אחת". 

על הפוליסה הזו אפשר להוסיף סעיף של אובדן כושר משחק 
זמני, המיועד למצב שבו השחקן נפצע באופן זמני והוא חוזר 
לשחק תוך פחות משנה. "ההגדרה של אובדן קריירה ניתנת 

תוך 12 חודשים. אם אז הוא לא מסוגל לחזור לשחק, הוא 
מקבל את הכסף. כמובן שאם השחקן קטוע רגל, למשל, ברור 
מיידית שאין סיכוי שיחזור לשחק. אבל יש מקרים של פריצת 

דיסק או סרטן שבהם אולי הוא יחזור בעתיד.
"אם השחקן איבד את כושר המשחק לתקופה זמנית של 

כמה חודשים, המבטח מוכן לשלם עבורו סכומים של כ-70% 
מהשכר כדי שלקבוצה יהיה אינטרס לטפל בו. הסעיף הזה 
יקר והוא תחום בהשתתפות עצמית ובתקופת המתנה של 

שלושה חודשים עד חצי שנה שבהן הוא לא יכול לשחק, אבל 
המבטח לא משלם. נדיר שמועדונים רוכשים את הפוליסה 

הזו. המועדון לא שש לשלם את הפרמיה הגבוהה של אובדן 
כושר זמני, אבל אולי יש שחקנים ספציפיים ויקרים שעליהם 

הוא משלם".
מאיר כהן, יו"ר מחוז פתח תקוה בלשכה לשעבר, ובעלים של 
אופיר סוכנות לביטוח בע"מ שמתמחה בביטוח לספורטאים, 

מספר כי לסוכנות מגיעים ספורטאים רבים שמבקשים 
לבטח את עצמם למקרה של אובדן כושר עבודה ותאונות 

ופותחים קרן פנסיה. "אנחנו נפגשים עם השחקנים ומבטחים 
אותם באופן אישי. בביטוחי בריאות, למשל, אנחנו מוסיפים 
לספורטאים את חריג הספורט בפוליסה. אנחנו מבטחים גם 

ספורטאים ילדים, ומספקים להם גם ביטוח אימון מנטלי, 
שזה בעצם אימון אישי, שאליו אנחנו מפנים בעיקר ילדים, 
מכיוון שהם נשברים באמצע, עוברים שינויים עם עצמם, 
לא יודעים לאן הם רוצים להגיע וזקוקים להכוונה 

ולייעוץ". 
כשכהן יושב עם שחקן כדורגל הוא מסביר לו 

שיש לו אוצר בידיו עד גיל 35 והוא ייעלם רק 
אם הוא ייפצע. "אובדן כושר עבודה ניתן לעשר 

שנים או עד גיל 35, מה שמגיע קודם, ולאחר 
מכן הוא ממשיך לכל מקצוע עד גיל 65. אנחנו 

מוכרים גם ביטוחי נכות מתאונה. רוב הספורטאים 
נפצעים ומכירים את הביטוח הלאומי היטב, יש להם 
דרגות שונות של אחוזי נכות. אנחנו מבטחים אותם גם 

למקרה של מחלות קשות". 
לדבריו, החשש הגדול ביותר של שחקן הכדורגל הוא 

שלא יוכל לשחק ולא ירוויח כסף. "המשרד שלנו 
מכיל סוכנים שהם מאמנים ושחקנים לשעבר, 

כך שהם מבינים את צורכי הספורטאים, יודעים 
לעשות חיתום ומעורים בספורט. הקדמה 

הרפואית סייעה בביטוחי הבריאות: 
בעבר החלמה מפציעות ספורט לקחו 

הרבה מאוד זמן. קרע במיניסקוס 
דרש החלמה של כמה חודשים. כיום בניתוח 

אורתוסקופיה הכדורגלן חוזר לשחק כעבור שבועות 
ספורים. אין כמעט נזקים שאינם ניתנים לטיפול וגומרים 

לספורטאי את הקריירה, ולכן הספורטאי פנוי יותר לתכנון 
העתיד לאחר הכדורגל: פנסיה, קרנות השתלמות ועוד".

סוג נוסף של פוליסות הקשורות בספורט ובמשחקים מיועד 
בכלל לנותני חסות ונקרא פיצוי בגין פרסים. "אם למשל 

חברת נעלי ספורט הולנדית מחליטה לקחת חסות על נבחרת 
הולנד ומכריזה כי אם הולנד מנצחת במונדיאל היא תחזיר 
ללקוחות מוצרים בשווי סכום מסוים", מסביר זוהר, "היא 
יכולה לבטח את עצמה בפוליסת פיצוי בגין פרסים – כך, 

המבטחת תשיב לחברה את סכומי ההחזרה ללקוחות, במידה 
שהולנד אכן תנצח. הערך של הפרמיה ייקבע על פי סיכויי 

ההצלחה של הולנד במונדיאל בבורסת ההימורים. זהו סכום 
סביר עבור פרסום שכזה, מכיוון שהחברה יוצרת לעצמה באז 

ומבטחת את עצמה למקרה שתצטרך להשיב סכומי כסף 
גדולים. 

לפני שלוש שנים ניסה זוהר לשכנע את אלקטרה – נותנת 
החסות של מכבי תל אביב בכדורסל – להבטיח החזרת כסף 
על מוצרים בשווי עד 1,000 דולר, אם מכבי תל אביב תזכה 

ביורוליג, ולבטח את החברה בפוליסת פיצוי בגין פרסים. 
"באלקטרה סירבו וטענו כי ההוצאה על הפרמיה יקרה מדי 

עבורם".
ואולם הפיצוי יכול להתבצע גם עבור המענקים שמובטחים 

לשחקנים על זכייה בגביע מסוים. "בדרך כלל הקבוצה 
המשך בעמוד 4
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 "המערכת הציבורית
תמשיך להידרדר ללא שר"פ"

לפני כשבועיים הנחית מנכ"ל בית החולים הדסה אביגדור 
קפלן מכה נוספת על בית החולים כשהודיע על התפטרותו. 

"הגענו להסדר הבראה שאמור היה להביא את הדסה ליציבות 
פיננסית בשבע שנים הבאות, אבל היו שני אלמנטים שלא 
יכולתי לחיות עמם: אחד הוא הצרת צעדי המנכ"ל בתקנון 

החברה, שנובע מהעברת סמכויות ממנו לידי דירקטוריון 
החברה", הסביר את התפטרותו. 

האלמנט השני היה מינוי חשב מלווה לבית 
החולים. "בכל התהליך לא התנגדתי לשקיפות 

מלאה בהדסה, אבל הממשלה דרשה ללוות 
חשב מלווה וזה בעייתי. זהו לא גורם מתאים 

לבית חולים, מכיוון שאי אפשר לקחת סמכויות 
מהמנכ"ל מסכום מסוים ואילך ולתת אותן 

לחשב, אך בד בבד להשאיר עליו את כל 
האחריות. אם למשל נדרשת באופן מפתיע 

קניית תרופות וציוד רפואי דחוף שהמלאי שלו 
אזל, והחשב המלווה אינו נמצא או שהוא מסרב 

לחתום - על מי תיפול האחריות והחידלון 
שינבע מכך שלא נרכשו התרופות?"

בראיון שקיימנו עמו ימים ספורים לפני שהתפטר אמר קפלן 
כי אין ברירה אלא לשלב רפואה פרטית בציבורית. "לטעמי, 

הדגם של הדסה הוא הדגם הנכון ביותר של שילוב רפואה 
פרטית בציבורית. זה הרע במיעוטו. יש בכך גם תופעות 

שליליות, אך אני חושב שזה הדגם היותר טוב. לא הייתי רוצה 
לראות רופא שיש לו גם פרקטיקה פרטית והוא נדרש לדלג 
כל הזמן בין בית החולים לפרקטיקה הפרטית. כשמאפשרים 

לו לעסוק בשר"פ בבית החולים הוא יישאר בו שעות נוספות, 
וכך יהיה יותר זמין לקהל ולבית החולים. 

"אם חל סיבוך בניתוח הסיכוי לשרוד בבית חולים ציבורי גבוה 
יותר מאשר בבית חולים פרטי. אם ניתוח הסתבך למשל, 

בבית חולים ציבורי נמצאים מומחים מכל הדיסיפלינות 
שיכולים לבדוק מה בדיוק הסתבך בניתוח והיכן טמונה 

הבעיה, בעוד שבבית חולים פרטי לא ברור אם יהיו מומחה 
בתחום שיעזור למנתח לצאת מהסיבוך. 

"כיום, גם הסיבוכים של בתי חולים פרטיים נזרקים לבתי 
חולים ציבוריים ולא מטופלים עד הסוף במערכת הפרטית, 
מכיוון שבתי החולים הפרטיים לא ערוכים לטפל בכך. הם 
שולחים את המטופל באמבולנס לבית חולים ציבורי. יכול 

להיות שגם אחרי הניתוח והשחרור יתרחשו סיבוכים. מן 
הסתם המטופל יפנה לבית חולים ציבורי. המערכת הציבורית 

תמשיך להידרדר ללא שר"פ. אפשר לאושש את המערכת 
גם עם תקציבים מהמדינה, אבל כל עוד אין תוספת תקציב 

ממשלתית, השר"פ יכול להשלים את החסר: בהדסה השר"פ 
עוזר לתקצב את המערכת הציבורית ומהווה הכנסה נוספת 

לבית החולים".
לטענת קפלן, "בני האדם לא נולדו שווים ולכן 
המדינה תספק שירות שווה בסיסי, אבל היא 

יכולה לספק רק חלק מהצרכים בצורה שוויונית 
לכולם, היא בוודאי לא יכולה לספק הכל. במצב 

כזה מן הסתם יתפתחו שירותים פרטיים שמי 
שידם משגת יכולים לרכוש שירותים טובים 
יותר, והם כוללים גם בחירת מנתח ומקום. 

"ברוב מדינות העולם קיימים שירותים ציבוריים 
לצד פרטיים, או שירותים משלימים, כמו 

בחירת מנתח. ישנם ביטוחים שמשלימים את 
הסל הבסיסי, והם נחלקים לשניים: כאלה 

שנותנים שירותים בסיסיים ברמה טובה יותר, 
וכאלה שמיתוספים לסל הבריאות הבסיסי, כמו הגדלת 

מספר טיפולים פיזיותרפיים שניתנים בסל הבריאות הבסיסי 
שמספקת המדינה". 

איך אתה רואה את תפקידו של סוכן הביטוח?
"סוכן הביטוח הוא איש מקצוע שיודע לשווק ללקוחותיו 
מוצרים נכונים ולא מוצרים שהם אינם נכונים. יש מוצרי 

בריאות שלדעתי הם לא טובים, שיש בהם אוסף של 
קשקושים. היות שתחום הביטוח בכלל הוא לא תחום שבו 

נמכרים מוצרי משיכה אלא דחיפה - זאת אומרת, אדם לא קם 
בבוקר ומחליט כך סתם כי הוא הולך לקנות ביטוח כלשהו - 
תפקיד הסוכן הוא לעורר מודעות לצורך בביטוח והוא צריך 

להיות משמעותי יותר. 
"סוכן צריך להסביר למבוטח הפוטנציאלי שעל אף שהוא 
בריא לגמרי עכשיו, הוא יכול להיקלע למצב שבו יזדקק 

לניתוח וייפול לידיו של מתמחה ולא של מומחה, ולכן כדאי 
לו לבחור בפוליסה שבה יוכל לבחור את המנתח הטוב ביותר 

שזמין באותה עת".
הריאיון המלא יתפרסם במגזין מיוחד שייצא לקראת יום 

העיון בנושא בריאות וסיעוד שיתקיים ב-23 ביוני

מתעשרת לאחר זכייה בגביע מזכויות שידור שמתייקרות 
ועוד, אבל היא מוציאה הרבה כסף על מענקים שהובטחו 
לשחקניה. לכן יש לה אפשרות לבטח את עצמה, למקרה 

שתצטרך לשלם מענקים. אני מניח שהשנה מכבי תל אביב 
לא ביטחה את עצמה כי מי חשב שהיא תזכה, והיא נאלצת 

לשלם מכיסה מענקים בשווי עשרות מיליוני דולרים".  
"לפני כארבע שנים, כשהפועל תל אביב עלתה לגביע גמר 

המדינה, פנו אלי יום לפני הגמר ורצו לבטח את הפרסים 
והמענקים. הסברתי להם שעכשיו הפרמיה מאוד יקרה, מכיוון 

שההסתברות שהפועל תזכה עלתה ל-50%. המקובל הוא 
לבטח בתחילת הקמפיין, אז האחוזים לזכות קטנים יותר – 

והפרמיה בהתאם".
כיום אין חברות ביטוח ישראליות שמבטחות קבוצות 

ספורט. הכל מתבצע באמצעות מבטחים אירופיים וכמה 
סינדיקטים של לוידס שעוסקים בתחום. "כל תחום הספורט 
מאוד מצומצם בישראל", מסביר זוהר. "כשביטחתי קבוצות 

ישראליות, הביטוח שמכרו החברות הישראליות נתמך ב-90% 
בחברות מחו"ל, שמבטחות גם את ברצלונה או ריאל מדריד. 

אין הרבה מבטחים גם בשוק העולמי". 
לדבריו, תחום הביטוח בספורט הישראלי מאוד מצומצם משום 

שבספורט הישראלי אין הרבה כסף, חוץ מקבוצת מכבי תל 
אביב בכדורסל שמתקרבת לסטנדרטים בינלאומיים. "חוק 
הספורט במדינת ישראל מחייב את הקבוצה לעשות ביטוח 

מינימלי לשחקנים, אבל זה לא מדגדג אפילו את שכרם. 
מדובר בסכומים מגוחכים". 

בתקופת המונדיאל נערכים הסכמים בין המועדון שאליו שייך 
השחקן לבין הנבחרת. "הנבחרת מבטחת את השחקן לתקופת 

המונדיאל, כדי הגן על עצמה למקרה שיקרה לו משהו. לפיפ"א 
יש פוליסות מיוחדות עבור הנבחרות שאפשר לרכוש ולהגדיל. 
הגיוני שלנבחרת פורטוגל או ארגנטינה יש סיכום לגבי פציעה 
של רונלדו או מסי מול ריאל מדריד וברצלונה בהתאמה. בדרך 

כלל הנבחרות יקנו כיסוי למקרה של תאונה בלבד".
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

תכנית יום העיון:

התכנסות רישום וכיבוד  08:30 - 09:00

דברי פתיחה: מר יואל זיו, יו"ר ועדת בריאות וסיעוד  09:00 - 09:15

מר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה  09:15 - 09:30

"תמורות בביטוחי בריאות וסיעוד" - גב' שרונה פלדמן - מנהלת מחלקת    09:30 - 10:00

ביטוח בריאות במשרד המפקח על הביטוח  

המלצות ועדת גרמן - על מה ולמה - עו"ד שמיר קמינסקי  10:00 - 10:30

סקר שביעות רצון חברי הלשכה מחברות הביטוח בתחום בריאות   10:30 - 11:00

וסיעוד - מר יואל זיו, יו"ר ועדת בריאות וסיעוד  

הפסקה  11:00 - 11:30

סיפורו של מבוטח - אבי ומרילה  11:30 - 11:45

"מחזירים את ביטוח הנסיעות לחו"ל לסוכן הביטוח" - מר אלון קצף, מנכ"ל    11:45 - 12:15

פספורטכארט  

"הרפואה הפרטית מול הרפואה הציבורית" - מר אביגדור קפלן, מנכ"ל בית    12:15 - 12:45

חולים הדסה עין כרם  

"הדרך אל האושר" - פרופ' יורם יובל - פסיכואנליסט וחוקר מוח  12:45 - 13:30

ארוחת צהריים  13:30

מנחה יום העיון: קובי אריאלי  

*השתתפות ביום העיון לחברי הלשכה ללא תשלום.

*דמי השתתפות למי שאינו חבר לשכה - 500 ₪.

מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

הסוכן בקדמת הבריאות

יום העיון יתקיים ביום שני 23 ביוני 2014 בשעה 08:30 ב"אבניו", קרית שדה התעופה.

"רפואה ציבורית מול רפואה 
פרטית ומה שביניהן "

* בתום יום העיון תתקיים האסיפה הכללית השנתית
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נוכחות מרשימה של סוכני ביטוח 
ישראלים בכנס MDRT בקנדה

בתחילת השבוע נפתח כנס MDRT הבינלאומי שנערך השנה 
בטורונטו, קנדה. לכנס, שמתקיים זו השנה ה-87, הגיעו 

כ-8,000 סוכנים מ-60 ממדינות ברחבי העולם, מתוכם 67 
סוכנים מישראל.

1,350 ממשתפי הכנס הגיעו מארה"ב. מסין הגיעו 990 
סוכנים, מהודו 650, מהונג קונג 600, מיפן 582, 378 הגיעו 

מהפיליפינים, 378 מתאילנד ו-342 מקוריאה הדרומית. 
לדברי יו"ר MDRT ישראל יוסי מנור, "ישנה נציגות מרשימה 

ביותר של סוכנים מישראל, במיוחד על רקע הנציגות 
האירופית הדלה יחסית: מבריטניה הגיעו 64 סוכנים בלבד, 

17 סוכנים הגיעו מבלגיה ומפורטוגל הגיע רק נציג אחד. זאת 
הפעם הראשונה שאנחנו מעפילים על מערב אירופה כך"

מנור מספר כי הכנס השנה מרשים בעוצמתו, בסדר ובארגון. 
"טובי המרצים בעולם הגיעו לכנס, ויש פה אווירה יוצאת 

דופן בעוצמתה. הרצאות רבות עסקו ביצירת מוטיבציה אצל 
אנשים. הכנס מאפשר החלפת מידע בין סוכנים ממדינות 

שונות. מארגני הכנס יצרו אזור מיוחד למפגשים, שמאפשר 
מפגש אישי עם המרצים לאחר ההרצאות. כך, אפשר לפנות 

אליהם אחד על אחד עם שאלות אישיות. אלה מרצים שבדרך 
כלל מרוחקים מתעשיית הביטוח ועוסקים בתחומי שיווק 

ומוטיבציה". 
בין הנושאים המרכזיים שעומדים על הפרק ניצב הצורך 

בהגברת המוטיבציה במקצוע שחוק כמו סוכן ביטוח. 
"הרצאות רבות התמקדו גם בלקוח ובצורך לשרת את האדם 

השלם ואת כל צורכיו ורצונותיו. נקודה נוספת שעלתה היא 
שהלקוחות של היום שונים מהדור הקודם: יש הבדל בין דור 

הבייבי הבום לבין דור המילניום, שעמו צריך לדבר בשפה 
שונה לחלוטין. למדנו איך מטפלים בנושא הביטוח מול דור 

ההיי-טק של היום שנטייתו למולטי טסקינג בולטת מאוד: הוא 
יכול לעשות עשרות דברים במקביל".

 כך נראה שוק הביטוח בקנדה
MDRT שמארחת את הכנס העולמי של

בשנים האחרונות ניכרה מגמה של איחוד בקרב חברות 
בשוק הביטוח הקנדי: המספר הכולל של חברות ביטוחי חיים 

פעילות בקנדה ירד מ-129 ב-1998 ל-96 ב-2009. 64 מתוכן 
היו חברות קנדיות. 

ואכן, שוק החיים הקנדי בעשור האחרון נהפך ליותר ויותר 
 Great :נשלט בידי שלוש קבוצות שירותים פיננסיים גדולות

West, Manulife - ו-Sun Life. שלוש קבוצות אלה היוו שני 
שלישים מפרמיות פרט בביטוח חיים ו- 47% מביטוחי חיים 

קבוצתיים. בשוק הקצבה הן מהוות 60% מביטוחי הקצבאות 
בביטוח פרט ו-53% מביטוח קצבאות בביטוח קבוצתי. זה 
בסיס ההחלטה של רוב החברות הזרות לעזוב את השוק 

הקנדי לאור הגידול הנמוך של הפרמיות, דבר המגביר את 
התחרות ואת הדומיננטיות של שלוש הקבוצות הגדולות .

הבנקים בקנדה ממשיכים להפעיל לובי להתכנסות גדולה 
יותר בשירות הפיננסי שלהם ללקוחות. בעוד בנקים מובילים 

בקנדה, כמו RBC, Scotiabank ו-BMO ממשיכים לפעול 
בתחום עסקי ביטוח חיים. השיווק המשותף של מוצרי בנקאות 

וביטוח )bancassurance( ללקוחות קמעונאיים שלהם הוא 
בלתי חוקי, משום שהיא נחשבת לתחרות בלתי הוגנת.

האסטרטגיה של החברות לביטוח חיים היתה למצב את 
עצמם כמנהלי ההון כדי לנצל מגמות של אמינות, בשל 

הגידול בעושר האישי בתקופה כוח עבודה מזדקן של הנהגת 
בני דור הבייבי בום.

מוצרי חיים המוצעים בשוק הקנדי כוללים מגוון של ביטוחים 

לטווח קצר בפרמיה משתנה וביטוח חיים בפרמיה קבועה, 
כולל את כל ביטוחי החיים וחיים אוניברסליים. מוצרים 

הגנתיים אחרים זמינים גם, כמו מחלות קשות וביטוח סיעודי.
שוק הפנסיה הקנדי מציע הזדמנות משמעותית להפרשה 
נוספת תחת ההטבה המוגדרת )DB קרן זכויות( ותוכניות 
להפקדה מוגדרת )DC קרן תשואה(, זאת בנוסף להטבות 
 DC פנסיה ממלכתיות. תוכנית הפנסיה האישית העיקרית

היא תוכנית חיסכון פרישה רשומה )RRSP(, שאפשר להגדיר 
בנפרד או על בסיס קבוצתי.  

בנושא הבריאות מספקת קנדה מערכת ציבורית בחינם. 
העקרונות המנחים את מערכת הבריאות כלולים בחוק 

הבריאות בקנדה )CHA(. במערכת הלאומית קיימות 13 
תוכניות מחוזיות שונות.

ביטוח בריאות במגזר פרטי מכונה בקנדה תאונה וביטוח 
מחלות. התוכנית )הפוליסה( נכתבה על ידי ענף ביטוח כללי 

וענף ביטוח חיים. תוכנית זו מהווה שוק צמיחה והתרחבות, הן 
מבחינת פרמיה ונתח שוק, על חשבון עסק סיכונים מסורתי. 
היא מספקת יתרונות נלווים שלא ניתנים במסגרת הביטוח 

הרפואי, כמו תרופות, רפואת שיניים ואופטומטריה. 
הפוליסה יכולה לכלול גם הרחבה לביטוח סיעודי וכן למוות 

מתאונה, ביטוח נסיעות, מחלות קשות, אמבולנס, בריאות 
נסיעות ותלמיד ותאונות ספורט. לרוב הקנדים יש ביטוח 

בריאות פרטי כלשהו, בעיקר באמצעות מקום העבודה. 80% 
מהביטוחים הסיעודיים הם קבוצתיים. 

מאת יוסי מנור, יו"ר MDRT  ישראל 
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בית המשפט המחוזי: גוף הממליץ 
לחבריו על מחיר ראוי/ מומלץ ללא קבלת 

אישור – עובר על החוק
בבית המשפט המחוזי בירושלים, הוגש כתב אישום כנגד 

יו"ר איגוד שמאי הביטוח בישראל, עזרא שוהם, ואיגוד שמאי 
הביטוח בישראל שיוצגו ע"י עו"ד דרור מתיתיהו ועו"ד הגר 

נגלר. פסק הדין ניתן בפברואר 2014 מפי השופט עודד שחם.
עובדות המקרה: איגוד שמאי הביטוח הוא עמותה רשומה, 

המאגדת שמאים החפצים בכך. במסגרת העמותה, מאוגדים 
שמאים מענפים שונים, בהם שמאות 

רכב, רכוש וחקלאות. בין מטרותיו של 
האיגוד מצויים קידום והגנה על ענייניהם 
של שמאים בכלל ושל חבריו, וכן קידום 

ענייניהם העסקיים של חברי האיגוד. 
ענף הרכב באיגוד הוא ענף מקצועי, 

שבו חברים שמאים העוסקים בתחום 
שמאות הרכב. בתקופה הרלוונטית לכתב 

האישום, שימש שוהם כיו"ר האיגוד.
כתב האישום הוגש בגין איגרת שנשלחה 

על ידי שוהם, מטעם האיגוד, ב-2008. 
האיגרת הופנתה לחברי ענף הרכב 

באיגוד וכללה, בין היתר, המלצה של 
מר עזרא לחברי ענף הרכב, כי יקבעו 

את שכר טרחתם בהתבסס על הנתונים 
שפורטו באיגרת, ואשר כללו עלות 

ממוצעת להפקת חוות דעת שמאי, זמן השקעה ממוצע 
בהכנת חוות דעת ועלות שעת עבודה של שמאי רכב, ובלשון  
האיגרת "כבסיס לשכר טרחה הוגן וראוי שיאפשר להתפרנס 

בכבוד".
בית המשפט קבע, כי למעשה, במעשים המתוארים לעיל, 

המליצו הנאשמים על קו פעולה, באשר לשכר הטרחה שעל 
שמאי הרכב לגבות, מה שמהווה הלכה למעשה צד להסדר 

כובל, שהינו עבירה על פי חוק ההגבלים העסקיים, שכן 
האיגרת הופצה מבלי לקבל אישור, היתר או פטור מאיזה מן 

הגורמים המוסמכים על פי החוק הנ"ל.
בית המשפט דן בכתב האישום ופסק, בין היתר, כי  סעיף 
2)א( לחוק קובע שהסדר כובל הוא "הסדר הנעשה בין בני 

אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו 
באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו 

לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין 
אדם שאינו צד להסדר". החוק קובע לעניין זה כמה חזקות, 

שפורשו בפסיקה כחלוטות, לפיהן יראו כהסדר כובל הסדר, 
שבו הכבילה נוגעת לאחד מכמה עניינים. בין אלה, מצויים 

המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם, והרווח שיופק.

להוראות אלה מצטרפת הוראת סעיף 5 לחוק, הקובעת כי 
"קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלקם העלול למנוע 

או להפחית תחרות בעסקים ביניהם, או קו פעולה כאמור 
שהמליץ עליו לפניהם, יראו כהסדר כובל".

במקרה הנ"ל, אכן האיגרת נקטה לשון של "הצעה", ולא 
של המלצה. עם זאת, המבחן לעניין קיומה של המלצה אינו 

השימוש במלה כזו או אחרת, אלא מבחן 
מהותי. לא מדובר באיגרת הנוקטת גישה 

של שוויון נפש בדבר האופן שבו על 
נמעני האיגרת לפעול. להפך, המדובר 
באיגרת הקוראת לנמעניה לפעול על 

פי קו פעולה מוגדר המותווה בה, ובכך 
מתקיים יסוד ה"המלצה" שבהגדרת 

העבירה.
על אף שהאיגרת אינה נוקבת בתעריף 
אחיד, שעליו היא ממליצה לכלל שמאי 

הרכב, היא מפרטת באופן ברור ומפורש 
את כל הפרמטרים הנדרשים, כדי שכל 

אחד מן הנמענים יוכל לחלץ, ללא קושי, 
את התעריף המומלץ, על רכיביו. כל 
אלה מתווים בבירור קו פעולה שעליו 
ממליצה האיגרת, לעניין קביעתו של 

שכר טרחתם של שמאי רכב. מבחינת מהותם של דברים, תיוג 
שכר הטרחה המומלץ כ"ראוי" או כ"הוגן", להבדיל משכר 

טרחה מינימלי, אינו מעלה או מוריד באופן ממשי. לא בתיוג 
כזה או אחר העיקר, כי אם בפוטנציאל האנטי תחרותי הטמון 

במסר שהועבר.
מכל האמור לעיל, ההמלצה על אופן קביעת המחיר הראוי 
במקרה זה, ללא קבלת היתר לכך, מהווה פגיעה בתחרות 
ועבירה על החוק. לפיכך החליט בית המשפט להרשיע את 

הנאשמים יחדיו, בעבירה של צד להסדר כובל לפי חוק 
ההגבלים העסקיים, וכן לפי חוק העונשין.

נכון לכתיבת שורות אלה לא ידוע מה הוא העונש שנגזר על 
הנאשמים, וכן אם הוגש ערעור בנדון.

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי הלשכה

לחבר הלשכה יצחק רוזמן, משתתפים בצערך
במות אביך מרדכי רוזמן ז"ל

שלא תדע עוד צער

כנס מחוז חיפה והצפון
למכירות, ניהול, מוטיבציה ומצויינות
הננו מתכבדים וגאים להזמינכם לכנס

מחוז הצפון בימים ד' וה'
י"א י"ב תמוז תשע"ד 9-10.7.14

במלון פלאז'ה נצרת )כשר(

מחוז ירושלים יקיים ביום רביעי ה-18.6 ב-19:30, 
סיור מיוחד לסוכני המחוז, ילדיהם ונכדיהם )מגיל 10( 
בפסטיבל האור הבינלאומי המתקיים העיר ומשלב 

בין האווירה הקסומה של העיר העתיקה לבין 
אמנות חדשנית מאתגרת.

 SMS ההשתתפות כרוכה ברישום מראש באמצעות
ליו"ר המחוז שמואל אשורי, 050-5311322.
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אריה אברמוביץ
נשיא הלשכה

050-5337370
arye@insurance.org.il

אורי צפריר
מ"מ נשיא הלשכה

054-4498585
uriz@zafririm-ins.co.il

שוש כהן
סגנית נשיא הלשכה

050-6696769
inskeren@012.net.il

יובל ארנון
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

054-4289636
 yuval@lasochen.co.il

ארז גוטמן
יו"ר תת ועדה לפיננסים

054-6225526
erez@eg-fin.co.il

אריאל מונין
יו"ר הוועדה לביטוח כללי

052-3850860
ariel@el-ad.co.il

יואל זיו
יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

052-3140314
zivyoel@gmail.com

אבי ברוך
יו"ר ועדת כספים

050-7440880
meryavi1@gmail.com

אריק ורדי
יו"ר ועדת מחוזות וסניפים

050-5274660
ericvardi@hotmail.com

ג'קי אמסלם
יו"ר תת ועדה לאירועים

050-5212559
jackamsa@gmail.com

שי שדה
יו"ר תת ועדה לגיוס חברים

052-6539106
sadeh-shay@012.net.il

מיכל וינצר
יו"ר הוועדה לפעילות 

ולקשרי קהילה
050-4242102

michal@vinzer.co.il

ראובן רפ
יו"ר ועדת טכנולוגיה

050-5296280
rap_insr@rap-bit.co.il

זאב פרלשטיין
יו"ר המועצה הארצית

054-2545465
zeev@pazor-ins.co.il

טוביה צוק
ראש צוות תגובות

054-6694800
tuvia@tiv-ins.co.il

עאלם נואף
אחראי על שירות לסוכן

050-5292323
nowaf@alemn.com

קובי צרפתי
חבר הועד המנהל

054-4383917
 kobiz@egoz-insu.co.il

עוזי ארגמן
יו"ר ועדת רווחה
052-2230236

uzi@argaman-ins.co.il

דביר רפ
יו"ר ועדת צעירים

050-9789719
dvirr@rap-bit.co.il

זאב לנגזם
יו"ר ועדת ביקורת

050-5416050
langsom@012.net.il

אלי ארליך
יו"ר בית הדין הארצי

0506090880
eli@erlich-insur.co.il

חוה וינרב-פרידמן
יו"ר ועדת אתיקה

052-2388808
havafw@bezeqint.net

אריה אופיר
יו"ר ועדת תקנון
050-5212457

arie@ofir-ins.co.il

יוסי מנור
יו"ר MDRT ישראל ונציג 

BIFAR-הלשכה ב
054-4890421

Yossi@manor.co.il

שלמה אייזיק
סגן נשיא לה"ב
052-3968222

 shlomo@unet.co.il

אשר סייפר
אחראי על המכללה לפיננסים

052-2218973
seiffer@barak.net.il

אלי אנגלר
יו"ר ליסוב החברה הכלכלית

050-5244796
engler100@walla.com

אלי שטרק
יו"ר ליסוב חברה לביטוח

050-5208202
elis@zafririm-ins.co.il

 
ליאור רוזנפלד
יו"ר מחוז חיפה והצפון

יו"ר סניף חיפה
052-3489431

lior@rosen-feld.co.il

מיכה אדוני
יו"ר סניף טבריה
050-5252283

michaa_adoni@walla.com

דניאל קסלמן
יו"ר מחוז השרון
050-5333048

kolan-99@012.net.il

צביקה גופר
יו"ר סניף חדרה
052-2414012

zvika@goffer.biz

יוסי אנגלמן
יו"ר סניף נתניה
052-3338822

yosefengelman@gmail.com
 

שמואל זליג
יו"ר סניף פתח תקוה

052-4200721
muli@zelig.co.il

עמוס גואטה
יו"ר מחוז תל אביב והמרכז

יו"ר סניף חולון-בת ים
052-2589799

amosggg@nana10.co.il

נבחרי הלשכה
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חדשות הלשכה
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המשך מעמוד 8

חברי הלשכה התנדבו במשט סיום 
לימודים של ילדי עמותת גיבורים קטנים

כ-60 סוכנים ממחוז ירושלים הגיעו 
למפגש בוקר במלון מצודת דוד

עמותת גיבורים קטנים קיימה השבוע משט סיום לימודים ל-180 
בוגרים בני 21 של התנועה, בהשתתפות 41 יאכטות שיצאו 

מהמרינה בהרצליה ללב ים, ופגשו שם את הסטי"ל משייטת 3 
שמאמצת את הילדים.

לדברי יו"ר הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה בלשכה ואחת 
ממקימות העמותה מיכל וינצר, "הסט"יל היה לא מובן מאליו. זה 

היה מאוד מרגש. ראש עיריית הרצליה משה פדלון אמר שהוא 
לא מבין איך הבאנו את הסטי"ל, לאחר שהוא לא הצליח לרתום 
את חיל הים ביום העצמאות. אין מה לעשות, קשה לעמוד בפני 

החיוך של הילדים האלה".
כשהילדים חזרו מהמשט חיכו להם ארוחת צהריים ודי.ג'יי באולם 
קסיופיאה בקניון ארנה. "הדובדבן שבקצפת היה טל מוסרי שבא 

זה שנה רביעית להופיע בטקס. הוא בקושי הצליח לשיר שני 
שירים, מכיוון שהילדים עטו עליו וביקשו חתימות ותמונות".

לדבריה, "קיבלנו פידבקים ממנהלות בתי הספר ומההורים שהיה 

אירוע מצוין ושהילדים עדיין מתרגשים.
וינצר מספרת כי לאירוע המרגש הגיעו סוכנים רבים שמתנדבים 

יום-יום. "הכנסתי כחלק מתוכנית העבודה של הוועדה את 
ההשתלבות באירועי העמותה". באירוע השתתפו והתנדבו 

הסוכנות רבקה גרבר, שרה שטיינמן, אתי גבע, יפית תמיר, 
מיכל שילה. כמו כן השתתפו הסוכנים מרקו כהן, נתי אברהמי 

ורמי דנגור.

למפגש בוקר של מחוז ירושלים שנערך השבוע בשיתוף 
קבוצת רימונים, המשווקת נספחי בריאות ורכב, הגיעו 60 

סוכנים.
לדברי חבר ועד המחוז יהודה זכריה, "היום נפתח 

בארוחת בוקר עשירה בחדר האוכל של המלון, שלאחריה 
נאם יו"ר מחוז ירושלים שמואל אשורי. מנכ"ל רימונים 

דרור אסרף הציג את קבוצת רימונים ואת פעילותה, 
ובהמשך נהנו הסוכנים מהרצאה של עו"ד ניצן הראל על 

שיווק ומכירות ביטוח בערוצים שונים כמו טלפון, מוקד 
וההיבט המשפטי. 

"בסיום מפגש הבוקר חילק אסרף עשרה טאבלטים 
לסוכנים שהחליטו לעבוד עם הקבוצה".

כ-80 סוכנים השתתפו ביום עיון של מחוז השפלה
כ-80 סוכנים הגיעו ליום עיון של מחוז השפלה שהתקיים היום 

באולמי אורו שבמושב גאליה. את היום פתחה תמר הראל 
שדיברה על המפתח להצלחה אישית ואינטנסיבית בעסקים. 
אחריה עלה המאמן האישי אוחנה רז, שנתן שבעה מפתחות 

להצלחה בעסקים.
יו"ר המחוז וסניף ראשון לציון אורי ששון, יו"ר סניף אשדוד/ 

אשקלון ג'ינה פלד ויו"ר סניף רחובות/ נס ציונה אודי הוד 

שאירגנו את יום העיון עלו אף הם בזה אחר זה לומר כמה 
דברים. אחריהם דיבר עו"ד רפאל אלמוג, שהעניק לסוכנים כלים 

מעשיים לסוכנים בתביעות לביטוח. מנכ"ל סוכנות יונט שלמה 
אייזיק סיפר על חידושים בעולם הביטוח להצלחת הסוכן.

את ההרצאה האחרונה "נכנס יין – יצאה תרבות" העביר מני 
פאר ולאחריו התקיים "בינינו לבין עצמנו עם נשיא הלשכה אריה 

אברמוביץ. היום הסתיים בארוחת צהריים לסוכנים.

חיים אורגל
יו"ר סניף בני ברק

050-6317312
haim@orgal.org

אורי עיני
יו"ר סניף תל אביב

052-2534669
urieini@netvision.net.il

נגה עקל
יו"ר סניף רמת גן-גבעתיים

052-2779617
noga@nogaakel.com

שמואל אשורי
יו"ר מחוז ירושלים

050-5311322
gamil.com@1803610

אורי ששון
יו"ר מחוז השפלה

יו"ר סניף ראשון לציון
052-2496104

uri@us-ins.co.il

ג'ינה פלד
יו"ר סניף אשדוד-אשקלון

054-4766363
gina_p1@netvision.net.il

אודי הוד
יו"ר סניף רחובות-נס ציונה

050-5616667
udi@financeshop.co.il

יפת בקשי
יו"ר מחוז הדרום
050-5212012

bakshi-y@zahav.net.il
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי-050-5234664

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

דין – 0543971771

לסוכנות ביטוח ותיקה דרושה רפרנטית לשרות 
לקוחות בביטוח מנהלים ופנסיה

במשרה מלאה בתל אביב
נא לשלוח קורות חיים 

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

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

ביטוח אלמנטרי
הכרת הנושא ויכולת שיווקית חשובה

אפשרות לשעות עבודה גמישות
פרטים בטלפון 052-2218973

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

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

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

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

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

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

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

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

uri@eini.co.il או מייל

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

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

תנאים טובים לעובדת המתאימה.
נא לשלוח קורות חיים

iostash@yahoo.com למייל
 050-7844477 איציק

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח

בכרמיאל  מציעה חדר מרווח
לסוכן כשוכר משנה .

054-5401900

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

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

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

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

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

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

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

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

החלה עונת הנסיעות
כאשר אחד ממבוטחנו הגיע למשרדנו לערוך ביטוח לקראת 
נסיעתו לחו"ל היה ברור שהוא זקוק לביטוח מורחב, שיכסה 

את הבעיה הרפואית החמורה שממנה הוא סובל. ביקשתי 
ממנו  שייגש לרופא המשפחה כדי להשלים מספר מסמכים 

רפואיים החסרים לצורך עריכת הביטוח. מבוטחנו לא חזר 
באותו היום למשרד. פגשתי אותו כששב מחו"ל. שאלתי אותו, 

"נסעת בלי ביטוח?"
"לא", הוא ענה, "כשהגעתי לקופת חולים, אמר לי הרופא, 

'בשביל מה לך לעשות את הביטוח אצל סוכן 
הביטוח שלך? ערוך את הביטוח כאן בקופה. 

כשאתה עורך את הביטוח  אצלנו, חברת 
הביטוח כבר יודעת את המצב הרפואי שלך 

ואתה מבוטח באופן מלא'".
לא האמנתי שגם רופא המשפחה התחיל 
לשווק את ביטוחי הנסיעות לחו"ל שאותן 

משווקת קופת החולים. מאיפה האומץ לשווק 
מוצר שאין לו רישיון לשווקו ובטח שלא שמץ 
של מושג לגביו, הרי אני מעולם הייתי מעלה 

על דעתי לשווק תרופות ללא רישיון.
אני מניח שאין זה המקרה היחיד שבו לקוחות 

הולכים שולל אחרי דבריהם של "יודעי דבר", "מומחים", 
רופאים בקופות החולים, או פקידי קבלה, שאינם יודעים דבר 

וחצי דבר בתחום הביטוח, והם בוודאי לא יהיו אלה שיעמדו 
מאחורי המבוטח שנקלע למצוקה בארץ זרה. הם בוודאי 

לא יגנו על המבוטח כשימצא את עצמו שוהה במוסד רפואי 
בחו"ל ללא כיסוי ביטוחי ועליו להוציא אלפי או עשרות אלפי 

דולרים, מכיסו.
לקראת סוף החודש תחל עונת החופשות ואיתה הנסיעות 

לחו"ל. חלק מחברינו, סוכני הביטוח שאינם עוסקים בתחום 
ביטוחי הנסיעות לחו"ל, חייבים לנקות את האבק מעל 

מוצר ביטוחי חשוב זה ולשווקו במלוא המרץ. ובמיוחד עתה, 
כשברור שאנו, סוכני הביטוח, היחידים המורשים לשווק ביטוח, 

וכל מי שמשווק ביטוח ללא רישיון עושה זאת בניגוד לחוק.
לנו, סוכני הביטוח, קשר מיוחד וקרוב עם מבוטחינו. לנו הידע 

המקצועי המאפשר לשאול את השאלות הנכונות שיביאו 
להתאמת הפוליסה המושלמת העונה על צורכי הנסיעה 

ובהתאם למצבו הרפואי של המבוטח. בין אם מדובר בטיסה 
לצורך נסיעת עסקים ובין אם מדובר בצעיר שהשתחרר 

מהצבא וטס לטיול אתגרי בדרום אמריקה. אנו נתאים לו 
את הביטוח הנכון ביותר עבורו. ורק אנו נהיה הקול המרגיע 
מצדו השני של קו הטלפון באמצע הלילה 

בעת צרה, ונדע לתת תשובה למצוקתו של 
המבוטח שנמצא רחוק מביתו ומארצו.

לצערי הרב, יש עדיין חברות ביטוח המשווקות 
ביטוח זה באופן ישיר על ידי סוכנויות נסיעות, 
קופות חולים וכן באמצעות סוכנויות בבעלות 
חברות הביטוח, ללא כל התאמה של  המוצר 

הנכון למועמד המתאים, בבחינת "לשים 
מכשול בפני עיוור".

רצוי להיות ערניים ולתת את הדעת גם לנושא 
ההרחבות השונות לביטוח דברי הערך במטען 

שלוקח עמו המבוטח לחו"ל. פעמים רבות 
עניין זה אינו מוזכר וכתוצאה מכך הרכוש אינו  מבוטח, או 

שמבוטח במגבלות הפוליסה ובערך שיפוי הנמוך מכפי שיכול 
היה להיות אילו  בוטח כראוי.

יש לציין  כי את ביטוח דברי הערך אפשר להרחיב לחו"ל 
במרבית פוליסות הדירה, בערך כינון,  דבר המאפשר כיסוי 

לפי ערכו כחדש של הפריט שאותו לוקח המבוטח לחו"ל.
רק אנו סוכני הביטוח יכולים, צריכים וחייבים למכור מוצר 

ביטוחי זה. רק אנו נהיה אלה שנענה למבוטח בטלפון הנייד 
שלנו, גם באמצע הלילה, כשהוא נמצא במצוקה, נעמוד 

לרשותו ונדאג להרגיעו בקולנו המוכר. לרובנו קשרים עם 
מרבית חברות הביטוח העוסקות בתחום זה ועלינו לדאוג כי 
ביטוח זה ייערך אך ורק באמצעות סוכן ביטוח מורשה כחוק.

מאת דביר רפ, יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים


