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לתשלום חסר 
של עמלות 
מתבררים 

בימים אלה

עשרות מקרים של חשש

בבתי המשפט ואצל חברות הביטוח מתבררות בימים אלה עשרות 
רבות של תביעות ודרישות מרובות של סוכני ביטוח בדבר כספים 

המגיעים להם – לטענתם בשל חישובים של חברות הביטוח. סך כל 
העמלות בחסר הנדרשות מגיעות למיליוני שקלים.

מרבית הבירורים מתבררים מול חברות הביטוח. התהליך מתרחש 
כאשר סוכן חושד שחברת הביטוח שילמה לו עמלות בחסר מול מה 

שמגיע לו והוא פונה לחברה בבקשה לחשוף את פירוט חישוב העמלה.
חלק קטן מהמקרים מגיע גם לבתי המשפט. כך לדוגמה, בימים אלה 

מתבררת תביעה גדולה בבית משפט בחיפה של סוכן ביטוח שלפי 
בדיקה שערך דרך איש מקצוע, חברת הביטוח שילמה לו עמלות 

בחסר, בסכום של מאות אלפי שקלים.
נושא חוסר שקיפות העמלות מצד חברות הביטוח הינו נושא מוכר 
בלשכת סוכני ביטוח ובקרב הסוכנים. כזכור, נושא זה עלה בימים 
האחרונים לכותרות, לאחר שפורסם ב"ידיעות אחרונות" כי חברת 

כלל ביטוח פנתה לעשרות סוכני ביטוח והודיעה כי היא תקזז מהם 
עמלות בגובה של עשרות אלפי שקלים, בטענה ששילמה להם 

לאורך שנים בטעות עמלות גבוהות מדי.

באחרונה הוקם בלשכה צוות שמטרתו לסייע לסוכן בפתרון הבעיות 
של שקיפות עמלות ולהביא לכך שבסופו של דבר סוכן ביטוח יוכל 

לבדוק בקלות אם העמלות שהוא מקבל הן נכונות, זאת, לדברי 
גורמים בלשכה, כדי למנוע שוב מצב שבו חברת ביטוח כלשהי, תגיע 

לאחר עשור ותבקש רטרואקטיבית כספים מסוכן הביטוח.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ התייחס לנושא: "אני חושב שזו צריכה 

להיות המטרה של חברות הביטוח לשלם את העמלה הנכונה. זה 
עצוב שעד היום החברות לא יודעות בודאות לשלם את העמלה 

הנכונה. זה לא יכול לקרות בחברות פיננסיות או בגופים מוסדיים 
גדולים. מוזר שעד היום הן לא מרימות את הכפפה ובונות מערכת 

שתשלם נכון, ללא טעויות לכאן או לכאן".
לאור פנייתם של חברים רבים, נבחר עו"ד ג'ון גבע לשמש ככתובת 

מקצועית לבדיקת נושא חיובי העמלה שקיבלו חלק מחברי הלשכה. 
ייעוץ ראשוני יינתן בחינם לחברי הלשכה ובמקרה שיש צורך בבדיקה 

מעמיקה יוצג לסוכן מחיר הבדיקה. חברי הלשכה המעוניינים יפנו 
לכתובת המייל של עו"ד גבע johngeva@gs-law.co.il בצירוף תיאור 

קצר של הבעיה )אין צורך לצרף דו"חות(.
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*במיליוני שקלים. 
מקור: אגף שוק 

ההון, ביטוח וחיסכון

הכנסות חברות הביטוח 
מענפים שונים בשנת 2012

*הכנסות
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מפקד צוות הראל 669 יוחאי ליליאור לא הספיק לנוח 
מטיסתו לפרו, שבה חיפש ומצא את גופות הישראלים 

שמתו בתאונת ראפטינג, וכבר נאלץ לטוס לנפאל, לאחר 
שהתרחשה מפולת שלגים בנקודה הגבוהה ביותר בטרק 

"סובב אנאפורנה" וגבתה את חייהם של עשרות מטיילים, 
בהם ישראלים.

לדברי מירי זילכה-גפן, מנהלת אגף תביעות בריאות בארץ 
ובחו"ל בהראל ביטוח ופיננסים, "ברגע שידענו שמתרחש 

אירוע שיכול להיות רב נפגעים בנפאל, החלטנו להוציא צוות 
לשם, מכיוון שאי אפשר לנהל אירוע מרחוק. עובדתית, אם לא 

היינו שם - תהליך החילוץ היה מתארך. הצוותים הנפאליים 
עבדו וחילצו נפגעים, אבל הם לא היו מחלצים את כל אותם 

מטיילים שהיו תקועים שם על ההר ולא נפצעו. ולכן יש הכרח 
גדול להיות בשטח. ברגע שצוות החילוץ שלנו הגיע להר, הוא 

החל להזניק מסוקים שיורידו מטיילים תקועים מההר".
ברגע שמתרחש אירוע בסדר גודל כזה, פועלים בהראל 
שלוש צוותים עיקריים: צוות איתור, שתפקידו לקבל את 

הידיעה, מהי הנקודה שבה נראה המבוטח הנעדר לאחרונה. 
לאחר קבלת הפרטים הוא עורך את כל הפעולות הדרושות 

לאיתורו: יוצר קשר עם גסטהאוסים בסביבה, מחפש אנשים 
שהיו אתו, עדויות של מטיילים. "צריך להבין שגם עם אנשים 
שלא היו במוקד האירוע לא היה קשר בגלל אופי הטיול ולכן 

קיבלנו למעלה מ-300 טלפונים של הורים מודאגים", מסבירה 
זילכה-גפן.

הצוות השני הוא צוות החירום. תפקידו לחפש אנשים שהגיעו 
לבית החולים, לטפל בהתחייבויות כספיות לבתי החולים, 
לוודא שהם מקבלים טיפול ראוי ולבדוק אם צריך לארגן 

הטסה לישראל לצורך המשך טיפול בארץ. הצוות השלישי 
הוא צוות החילוץ בפיקודם של ליליאור ונדב קליפה, המכונה 
הראל 669, שיוצא לשטח, מחפש את הנעדרים ומחלץ אותם.

בזמן שהצוות של הראל שהה בנפאל ויצא לחיפושים מדי 
יום, בעורף שמרו בחברה על קשר עם כל ההורים המודאגים 

בטלפונים, בסמסים ובכל אמצעי קשר אחר ונתנו תמיכה 
לצוות חילוץ שנמצא על ההר. "בסופו של דבר חילצנו את 

כל המבוטחים של חברות הביטוח", מציינת זילכה-גפן. 
"סייענו גם למבוטחים שלא שלנו. גם המטיילים שלא נפגעו 
היו תשושים פיזית ונפשית. כל הזמן הוזנקו מסוקים לחלץ 

פצועים ומטיילים. לא בדקנו מי מבוטח הראל ומי לא. לקחנו 
את כולם".

בהדרגה הלכו והצטמצמו כל מנותקי הקשר, שהיו מחולקים 
לפי צבעים על פי מידת הסכנה שנשקפה לחייהם, עד שחולצו 

כל המבוטחים. בשלב האחרון נותר רק להמשיך ולחפש אחר 
מיכל גילי צ'רקסקי. "ידענו שגם היא וגם אגם לוריא, ששניהם 

היו מבוטחים שלנו, נמצאים בסיכון גבוה, מכיוון שהצוותים 
בשטח עושים הערכות לפי עדויות שהם שומעים. למשל, אם 
מחוסר קשר היה צמוד למישהו שנמצא – החשש לחייו גדול. 

ביום האחרון של החיפוש נדב ויוחאי חיפשו אחר מיכל יחד 
עם הצבא הנפאלי ונמצאה גופתה. זה אמנם לא מנחם, אבל 

לפחות היתה סגירת מעגל עבור משפחתה".
זילכה-גפן מציינת כי פרט לאירועים מתוקשרים כמו בנפאל 

ובפרו מתבצעים אירועי חילוץ באופן תדיר. "כמעט בכל שבוע 
יש שניים-שלושה מקרים של מחוסרי קשר ששידרו אות 

מצוקה. לצוות הראל 669 יש תיקי מדינה, שבהם מרוכזים 
צוותי חילוץ מקומיים ומסוקים מקומיים שאפשר לסמוך 

עליהם. גם צוות האיתור של אוליבר אליעזר פעיל כל הזמן, 
לכן לצוותים האלה יש ניסיון רב. הם גם מכירים את הצוותים 

המקומיים".
כשבאים לרכוש ביטוח נסיעות, מדגישה זילכה-גפן, יש להביא 

בחשבון את כל המצבים האפשריים, כולל מצבו הרפואי של 
 all in האדם. "התרמילאים, למשל, רוכשים ביטוח הראל

one, שהכל כלול בו, גם איתור וחילוץ. לא מספיק לעשות 
אקטיביזציה בכרטיס אשראי. צריך לערוך ביטוח נסיעות 

אצל סוכן ביטוח שמבין עניין ויודע להביא בחשבון את כל 
האפשרויות שעומדות על הפרק. מי שנוסע ליעדים אקזוטיים 

חייב לרכוש גם איתור וחילוץ. בפוליסת נסיעות רגילה יש 
חריג לפעילות ספורטיבית. אם אדם מתכוון לערוך פעילות 

כזו הוא צריך לוודא שהביטוח מכסה את הספורט הזה.
"גם המצב הרפואי חייב להיות מובא בחשבון. מבוטח עם 

מחלה קיימת חייב לוודא שהביטוח מכסה זאת. אנשים לא 
מבינים שפעולות פשוטות וזולות שהם עושים בארץ, ללכת 

לרופא או לקופות חולים, עלולות להגיע לאלפי ומיליוני 
דולרים בחו"ל וללא כיסוי מתאים אפשר להיתקע עם 

חשבונות גדולים לבית חולים או לרופא בחו"ל. אדם צריך 
לדעת שאם חס וחלילה קורה משהו – יש לו גב של סוכן ושל 

חברת ביטוח פעילה שדואגת לו".

החילוץ בנפאל: מטיילים זקוקים לסוכן 
ולחברת ביטוח פעילה שדואגים להם

צילומים: צוות החילוץ של חברת הביטוח הראל
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לפני שאדון בסוגיית הנסיעות לחו"ל, מן הראוי לציין כי 
התייחסותי היא אך ורק לתחום הפנסיוני והפיננסים בלבד, ולא 

לשאר המוצרים בתחומי הביטוח הכללי והחיים.
בואו נבחן מי באמת צריך נסיעות? מי מסבסד את הנסיעות? מי 
נהנה מהנסיעות? ומה משמעות הנסיעות עבור הרוב הגדול של 

הסוכנים?
חשוב לציין ולהזכיר כי נסיעה לחו"ל היא הכנסה לכל דבר, מס 

הכנסה מתייחס לכל מתן פרס לסוכן ביטוח כהכנסה חייבת 
במס, וכמובן חייבת בדיווח במסגרת הדו"חות השנתיים 
שמוציאה כל חברה עבור הסוכן לגבי עמלותיו. חברות 

הביטוח נוהגות לגלם את עלות הנסיעה ובכך בסופו 
של דבר למנוע מהסוכן תשלום מס מעבר לערכו של 

הפרס, אך ההכנסה נחשבת במלואה.
איך מתמחרת חברת הביטוח את עלות הנסיעות? 

כאשר חברת ביטוח או כל גוף אחר מכריזים על מבצע 
מסוים שטומן בחובו נסיעה לחו"ל או בארץ, יוצאת 
החברה מתוך הנחה כי חלק גדול מאוד של סוכנים 

שלא יגיע לזכאות יסבסד בעצם פעילותו ומכירת מוצרי החברה 
את עלות הזכייה של הסוכנים שיעמדו בזכאות. מעבר לכך, 
חברת הביטוח שנוהגת לשלוח את אנשיה על בסיס רוטציה 

מסוימת מתמחרת גם זאת, כך שלמעשה רוב הסוכנים עושים 
פעילות מואצת, ובכך למעשה עוזרים לחברת הביטוח לסבסד 

חלק קטן מהסוכנים שזוכים ואת עלות נסיעת אנשי החברה.
לפי נתונים פנימיים בחברות ביטוח, רק כ-25%-15% מהסוכנים 

מצליחים לעמוד ביעדי המבצעים בתחום הפנסיוני ולזכות 
בנסיעות, ואילו שאר הסוכנים מבצעים פעילות יוצאת דופן, אך 

למעשה אינם מתוגמלים עליה ביחס למאמץ שהם משקיעים בה 
כי אינם מצליחים להגיע ליעדי המבצעים.

לא פעם זוכה סוכן בחלק מהזכאות לנסיעה, ואם הנסיעה 
מתומחרת בחברת הביטוח )התמחור הוא בדרך כלל גבוה הרבה 

יותר מנסיעה פרטית(, הרי הסוכן נאלץ להוציא מכספו סכום 
גבוה מאוד כדי לממש את הזכאות החלקית שבה זכה, ולא–

ברוב המקרים היא תיאבד ולא תעמוד לזכותו יותר. בנוסף, רוב 
הסוכנים נוטים לצרף את בן/ בת הזוג ולמעשה משלמים מכיסם 
סכומי כסף גבוהים ביותר עבור אותה נסיעה שהחברה מארגנת, 

ולא פעם סוכנים נכנסים "למלכודת" הדבש הזו לאור זכייה 
חלקית בנסיעה כזו או אחרת.

לפני שנים רבות, כאשר נסיעות לחו"ל היו חריגות ורוב הסוכנים 
– כמו שאר עם ישראל – לא הרבו בנסיעות לחו"ל, לנסיעות 
חברות הביטוח היה את "הקסם" שלהן שמשך סוכנים רבים 

לנסות להגיע ליעדים, מתוך תפישת עולם ש"אם לא ניסע עם 
חברת הביטוח אז מעולם לא נגיע לשם". כמובן שבמציאות של 

היום המצב שונה בתכלית ואפשר להגיע ליעדים רבים באופן 
פרטי ובעלויות נמוכות יותר.

מיותר לציין כי נסיעות לחו"ל, כמו פרסים אחרים, נבדקות על 
בסיס מנגנון שימור לאורך תקופה של שנה לפחות. פעמים רבות 
נדרשים סוכנים להחזיר אלפי שקלים לאור ביטולים של פוליסות 

שנמכרו בתקופת המבצע ולאור פיטורי עובדים, פשיטות רגל 

של חברות, וסיבות אחרות–מופסקים תשלומים לפוליסות 
והסוכן נקנס בהחזרת כספים רבים.

איני מתנגד למתן פרסים מכל סוג שהוא או לתגמול כספי עבור 
פעילות יוצאת דופן של סוכן בפרק זמן נתון. כשסוכן מבצע 
 , EXTRA MILE פעילות, שאותה אגדיר תחת הכותרת של

כלומר פעילות יוצאת דופן מעבר לפעילות הרגילה שלו, בגין 
פעילות זו הוא זכאי לתגמול עודף בצורה של פרס–נסיעה 

לחו"ל או תגמול כספי.
אם סוכן מוכר בשנת פעילות X פוליסות דירה וחברת 

הביטוח, שרוצה להגדיל ולפתח תחום זה, מציעה 
לסוכן למכור עוד 25 פוליסות דירה באותה שנה ובכך 
להיות זכאי לפרס כזה או אחר–אין ספק שהסוכן זכאי 

לכך בזכות מלאה. מדוע? אותו סוכן נכנס לפעילות של 
ה-EXTRA MILE. הוא צריך להגיע לעוד כ-50 לקוחות 

נוספים לפחות, כלומר להתקשר לפחות ל-100 
לקוחות נוספים או להפניות שיאסוף, ובסופו של 

תהליך מורכב זה, תוך השקעת זמן ומשאבים, יצליח 
למכור עוד 25 פוליסות דירה, ולהכניס עוד 25 משפחות לכיסוי 

נכון והולם עבור רכושם המשמעותי ביותר–הרי עבור מאמץ יוצא 
דופן זה הוא זכאי לקבל תגמול נוסף בדמות פרס, נסיעה לחו"ל 

או מענק כספי.
התחום הפנסיוני והפיננסי )גמל/השתלמות( נמצא בכותרות 

בשנים האחרונות לאור הסיקור הנרחב בנושא דמי הניהול 
והמתקפה על סוכני הביטוח בתחום זה, לאור אפשרויות הניוד 

בתחומים אלו ולכאורה ניגוד האינטרסים בין טובת הלקוח 
לטובת הסוכן, או הגוף שאותו הוא מייצג )אף שרוב הסוכנים אכן 

עושים מלאכתם נאמנה ומקצועית(.
כשם שלשכת סוכני הביטוח תומכת במודל של הפרדת תגמול 
הסוכן מדמי הניהול שאותם משלם הלקוח, באותה מידה הגיע 
הזמן להפריד את הנסיעות לחו"ל ממוצרים אלו כדי למנוע כל 

ספק שיהיה כי במוצרים הפנסיוניים המהווים חלק גדול מקניינו 
של אדם בחייו נעשה שיקול דעת מוטעה או שגוי לאור נסיעה 

לחו"ל כזו או אחרת, ולמעשה לשים פעם אחת ולתמיד סוף 
להשמצות קהל גדול ואיכותי של סוכני ביטוח העושה ימים 

כלילות בעבודתו מול לקוחותיו.
אין זה אומר כי בתחומים אלו לא יהיה זכאי הסוכן לתגמול כספי 

 EXTRA MILE-נוסף עבור פעילות יוצאת דופן של מכירות ה
בקידום מוצרים פנסיוניים ופיננסיים. זאת עמדת הלשכה וכמובן 

עמדתי, וכל סוכן שעושה פעילות כזו יהיה זכאי לתגמול הוגן 
וברור עבור מאמציו הרבים וכיסוי עלויות הרכישה שנגרמו לו.

בתחום הפנסיוני בלבד ניתן כיום לוותר על נושא הנסיעות לחו"ל 
ולמצוא חלופה כספית הרבה יותר הוגנת ושקופה עבור סוכני 

ביטוח, שמבצעים פעילות יוצאת דופן מעבר לפעילותם הרגילה 
בתחום זה. למעשה, עם הפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול, 

תוך יצירת מנגנון של תשלום עמלה הוגנת המביאה לידי ביטוי 
את הוצאות הרכישה, הטיפול לאורך שנים והשירות שאותו 

נותן הסוכן, אפשר יהיה להגיע לפתרון הולם, וגם נכון ציבורית 
ותדמיתית בתחום רגיש זה.

אז מי באמת צריך את הנסיעות לחו"ל?
מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה יורם רותם
במות אימו אסתר רוטמן ז"ל

לשכת סוכני הביטוח אבלה על לכתו של
חבר הלשכה עזרא עזורי ז"ל

ומשתתפת בצערה של המשפחה

חברות הביטוח חייבות להפריד את הנסיעות לחו"ל ממוצרים פנסיוניים ופיננסיים כדי למנוע 
כל ספק שאולי במוצרים אלה נעשה שיקול דעת מוטעה או שגוי לאור חופשה כזו או אחרת
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לפני כחצי שנה, לאחר שנפגשנו עם נציגי המפקחת על 
הביטוח ולאחר שהבהרנו שלא נוכל לעבור לסדר היום, 

השתכנעה המפקחת והוציאה טיוטת חוזר 
שמסדירה את המכירות של ביטוחי נסיעות לחו"ל, 
כך שמי שיהיה רשאי למכור את הביטוח הנ"ל הינו 

רק גוף מפוקח. דהיינו, חברות וסוכני ביטוח מורשים 
ולמעשה מפקיעה את המכירה, לאחר שנים רבות, 

מידי סוכנויות הנסיעות.
האמת, צריך לפעמים זעזוע עמוק כדי להבין 

משמעותם של מהלכים על ציר הזמן. היום, לצערי 
לאחר אסון השלגים הנורא בנפאל, אני מבין 

עד כמה מהלך כזה הינו חשוב, בעיקר ובמיוחד 
למבוטח המטייל.

אנו רואים שישראל היא בין המדינות הראשונות והלא רבות, 
ששלחו משלחת הצלה הכוללת רופאים ואנשי הצלה, כולל 
מטוס פרטי שלאחר הטיפול הראשוני החזיר את הניצולים 

לארץ.
ביטוח נסיעות לחו"ל נתפש לכאורה כביטוח פשוט, אך בפועל 
הוא דורש התמחות מיוחדת והיכרות מקיפה של ענף הביטוח 

כדי להתאים לכל אחד את הביטוח למאפייני הנסיעה, לגיל, 
למצב הרפואי ועוד. אין ספק שסוכן ביטוח מקצועי יודע 

לבחור למבוטח שיוצא למסע הרים בהימלאיה את 
הביטוח המתאים, שכולל בין השאר כיסוי למקרה 

של חילוץ, הטסה רפואית ועוד.
כאשר אנו, סוכני הביטוח, פוגשים אדם לפני יציאתו 

לטיול, חובה עלינו לוודא לפרטי פרטים את מהות 
הנסיעה שלו, מה הוא הולך לעשות במסגרת 

הטיול, מה מצב בריאותו ועוד. אנו נדרשים לחשב 
ולהביא בחשבון את כל הסיכונים העתידיים, ספורט 
אתגרי, ספורט חורף, ספורט ומשחקי מים )במיוחד 
נופשונים הכוללים ילדים( ועוד, וחלה עלינו החובה 

המוסרית לדאוג לכך כי המבוטח יהיה מכוסה 
לחלוטין כנגד כל אירוע אפשרי.

גאוותנו על כך כי מיד עם קרות אסון כמו מפולת השלגים 
בהרי ההימלאיה, יכולים אנו להביט בעיני המטיילים 

המבוטחים ובני משפחותיהם ולהרגיש כי מילאנו את חובתנו 
המקצועית כסוכני ביטוח. אף עובד של אף אחת מסוכנויות 

הנסיעות אינו יכול למלא תפקיד זה במקומנו.

אצל מי עושים ביטוח נסיעות לחו"ל?
מאת יואל זיו, יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

אנחנו כבר אחרי החגים וזה הזמן שבו נרשמת מדי שנה עלייה 
ניכרת ברישום למכוני הכושר בישראל כדי להשיל את הק"ג 

העודפים שנצברו בתקופת החגים.
בשנים האחרונות נהפך נושא הכושר לטרנד 

רציני ונדמה שכל אדם שלישי שאתו אנו 
מדברים עוסק בפעילות ספורטיבית כלשהי. 
בפועל כ-300 אלף מתאמנים רשומים היום 

למסגרות ספורט שונות, בהן מכוני כושר, 
שיעורי פילאטיס, אימוני אירובי, קבוצות 

רכיבה על אופניים, לצד עשרות אלפים רבים 
שעוסקים בכושר באופן עצמאי. כל אלו 

בפירוש מחכים לנו סוכני הביטוח.
מתברר שמרבית העוסקים בספורט 

במסגרות מסודרות מסתפקים בביטוח צד ג' )במידה שקיים 
בכלל( של מכון הכושר, אגודות הספורט וכדומה. לכולנו 

ידוע עד כמה ביטוח שכזה אינו מספיק וקבלת הפיצוי ממנו 
מסורבלת, ארוכה ובמקרים רבים מסתיימת רק לאחר תביעה 

משפטית. כמו כן, קיימות "ליגות" של קבוצות חובבים בענפי 
ספורט שונים, שבהן כלל לא קיים ביטוח.

זה התפקיד שלנו, סוכני הביטוח, להיכנס 
לנישות נוספות ולהרחיב למבוטחים הקיימים 
שלנו את הכיסוי הקיים באובדן כושר עבודה 
ובנכות מתאונה, ולמכור להם כיסוי תאונות 

אישיות לסוגיו השונים, כולל הרחבה לעיסוק 
בספורט, וגם לבקש מהם להביא מתאמנים 

נוספים בשיטת "חבר מביא חבר".
בנישת ביטוח המתאמנים אין )עדיין( הנחתות 

רגולציה, תחרות מול הישירים, מסמכי 
הנמקה וגילוי נאות. תוסיפו לכך את הכיסוי 

הנכון שאנו מציעים למבוטחים שלנו ואת 
חידוש הקשר עם מבוטחים "רדומים", שיטת מכירה קצרה 

וקלה וגם פרנסה יפה בצדה - ותקבלו ערך מוסף גדול 
למבוטח ולסוכן.

כעת נותר לנו רק להתקשר ולמכור!

300 אלף מתאמנים בישראל מחכים רק לך
מאת ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז חיפה והצפון

Etiam porttitor facilisis blandit. 
Proin ante justo, dictum at 
sapien et, molestie sollicitudin 
magna. Aenean dignissim 
vestibulum faucibus. Ut nec 
metus metus. 

HEADING2HEADING
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi 
fermentum justo eu molestie 
rhoncus. 

Nulla a risus convallis, iaculis 
leo id, facilisis metus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
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כנס הפיננסים
בואו להעשיר את הידע הפיננסי שלכם

יום ב', ה-15.12 בתיאטרון הבימה בתל אביב
הכנס יתקיים בין השעות 08:30 ל-14:00 וההרשמה כוללת ארוחת צהריים

מהרו להבטיח מקומכם

הרשמה–במשרדי הלשכה



התעשייה מצדיעה
לסוכני הביטוח
, ת ר ח ו ב ח  ו ט י ב י  נ כ ו ס ת  כ ש ל ף  ו ת י ש ב ף  י ד  ע
" ה נ ש ה ל  ש ח  ו ט י ב ה ן  כ ו ס " ת  א  , ה נ ו ש א ר ל

לקבלת פרטים נוספים ולהגשת מועמדות יש לפנות בטלפון
news@anet.co.il 03-9076000 או במייל

בחירה זו מדגישה את החשיבות הרבה 
שמייחסת התעשייה לתפקידו של סוכן הביטוח. 

אות ההוקרה יוענק על ידי ועדה מקצועית, בה יהיו חברים: 
 אודי כץ, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח

עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף תקשורת
ד"ר זיו רייך, דיקאן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה.

מכל מחוז של הלשכה ייבחר סוכן אחד שיזכה באות הסוכן המצטיין.

טקס ההכרזה יערך במסגרת יום הדיונים של ועידת עדיף, 
שיתקיים ב-9 בדצמבר 2014 באווניו, קרית שדה התעופה.

סוכני הביטוח מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-26 באוקטובר 2014 

הוועידה ה-14
2014, אווניו, קרית שדה התעופה 9-8 בדצמבר 



23 באוקטובר 2014

לקראת כנס אלמנטר

6 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

סוכני הביטוח הם השומרים
של האותיות הקטנות

כנס אלמנטר 2014 סובב סביב השירות וחשיבותו, ולא 
בכדי. נושא השירות עלה כמה וכמה פעמים לדיון תקשורתי 

וציבורי בעת האחרונה. האוצר יצא לראשונה עם פרסום 
מדדי השירות, ומיד ביקורת גדולה נחתה על 

אופן ביצוע המדידה–יש שטענו כי המדדים 
מעוותים, מפני שלא כל החברות דיווחו במפרט 

אחיד. ואולם דבר אחד הובהר: האוצר ימשיך 
לפרסם מדי שנה את המדדים, ואנו מניחים שכל 
הטעויות, במידה שהיו כאלה השנה, יתוקנו. מדד 
האוצר יעניק לחברות הביטוח מדד תקן על אופן 

מתן השירות שלהם. המידע יהיה נגיש לציבור 
הרחב, ולא פחות–לציבור הסוכנים.

אנו עדים למתקפות חוזרות ונשנות מצד אנשי 
תקשורת, וכמובן גם מצד חברות הביטוח הישיר, על הצורך 

האמיתי בסוכן שמתווך בין רצונות וצורכי המבוטח לבין מוצרי 
חברות הביטוח. לכל המקטרגים והציניקנים יש להזכיר את 

האמת: השירות המרכזי שמעניק הסוכן למבוטח, מעבר 
לחיתום ומציאת הפוליסה המתאימה שלו, הוא הובלתו וייצוגו 

בעת תביעה.
האמת היא שאנחנו, ציבור הסוכנים, מצויים במאבק תמידי, 

יום-יומי, בשמירת זכויות המבוטחים אל מול האותיות 
הקטנות בפוליסה. אנו, שמכירים את נוהלי העבודה בחברות 
הביטוח, את כל אמצעי ההתקשרות עמן, את המיילים, ואף 

את הפלאפונים האישיים של החתמים מסלקי התביעות 
והחתמים, אנו שמכירים את כל תנאי הפוליסה ואת כל 

הסייגים–עדיין מרגישים כי אנחנו נאבקים על כך שהמבוטח 
יקבל את כל המגיע לו.

השאלה האמיתית היא–אם לנו כל כך קשה 
בייצוג המבוטח מול האותיות הקטנות, כיצד 

מצפים מהמבוטח הרגיל לייצג עצמו מול חברות 
הביטוח? הלקוח מצפה מעורך דינו כי יבין את 

כל רזי המשפט וייצג אותו מול שופט או גופים 
אחרים כי הוא לא ממש מבין במשפט. הנישום 

מצפה מרו"ח כי יהיה בקיא בתקנות המס, ויוביל 
אותו בסבך הביורוקרטיה הממשלתית כי הוא 

לא ממש מבין בחוקי המס.
מסוכן הביטוח מצפה המבוטח שיכיר את פוליסות הביטוח על 
כל גווניהן, שיידע לקרוא עבורו מה רשום בפוליסה ומה נסתר 

בין שורותיה, ולפענח את דו"חות השמאי. המבוטח מצפה 
מסוכן הביטוח כי ברגע האמת ישיג את המרב עבורו, מכיוון 
שהוא, המבוטח, לא ממש מבין או רוצה להבין, את האותיות 
הקטנות ולהיאבק בהן, כי בשביל זה הוא בחר בסוכן ביטוח 

שייצג אותו.

הטור המלא יתפרסם במגזין שייצא בכנס אלמטר שיתקיים 
באילת ב-10-13 בנובמבר

מאת אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה של
חברת הלשכה בת שבע גרשון
במות אחיה מיכאל פינטוך ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה יפרח שחם

במות אביו שטינרט גבריאל ז"ל

מהיום ניתן לצפות בסטטוס
בקשה למימוש זכויות )תביעות(
של לקוחותיכם בביטוח בריאות

ובביטוח נסיעות לחו"ל

On-line מערכת מימוש זכויות
מידע בקלות, שירות בקלות
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פרוייקט המנטורים יצא לדרך
בימים הקרובים המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו 

יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים 

לשמש כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
סוכנים צעירים שטרם נרשמו וזקוקים לתמיכה, הכוונה, 

אוזן מקצועית וקשובה, מוזמנים ליצור קשר בהקדם.

בברכה, דביר רפ, יו"ר הועדה לסוכנים צעירים. 
לפרטים נוספים וליצירת קשר: מירב ג'והן,

יו"ר צוות הוועדה לסוכנים צעירים.
meiravjohan@gmail.com 052-3229588

סוגיית החיתום הרפואי בעידן הרפואה המודרנית
"ביטוח עושים לעת צרה והלוואי שלא נזדקק לו, אך אם 

יקרה משהו לפחות אנחנו מבוטחים". זה המשפט שבדרך 
כלל מוביל ומסכם את התפישה הביטוחית גם אצל המבוטחים 

וגם אצל סוכני הביטוח.
מתברר שקיימת תופעה מדאיגה, כמעט בכל חברות הביטוח, 

להתחכם מדי פעם ולנצל את תמימותו של האדם הסביר 
והישר, כך שבבוא היום, כשיש חלילה צורך לממש את 

הביטוח, מתברר פתאום כי הוא לא קיים.
ד"ר אודי פרישמן מספר על בחורה בשנות ה-20 המאוחרות 

לחייה שהגיעה אל משרדו. "לשאלתי מה עושה בחורה צעירה 
על כיסא גלגלים השיבה, 'כך רצה הגורל'". עד לפני כשנה 

עבדה כמזכירה במשרד גדול ולמדה עריכת דין, החיים נראו 
מחייכים ומבטיחים. באחד הבקרים נכנסה לארכיון במשרד, 

עלתה על כיסא כדי להוריד את אחד הקלסרים, החליקה 
ושברה חולייה בעמוד השדרה הצווארי. מאז היא משותקת 

והתנועה היחידה שהיא יכולה לעשות היא להזיז את הראש 
שמאלה או ימינה, סיפרה את שאירע לה עם דמעות בעיניים.
אותה צעירה רכשה ביטוח אובדן כושר עבודה והיתה בטוחה 

שלפחות תוכל לחיות בכבוד מבחינה כלכלית, אך להפתעתה 
חברת הביטוח הודיעה לה שתביעתה לא תשולם.

אותה צעירה סבלה ממום שכיח בחולייה התחתונה של עמוד 
השדרה המותני, מום שאין לו כל משמעות פרקטית ומאפשר 

חיים רגילים ללא כל סיכון, ספינה ביפידה אוקולטה במינוח 
הרפואי. כשמילאה את הצהרת הבריאות, היא הצהירה כמו 

שהיה מצופה ממנה על המום וחתם החברה קיבל אותה 
לביטוח עם החרגה לעמוד השדרה. הצעירה חתמה על תנאי 

החיתום, סוכן הביטוח לא הסב את תשומת לבה ולא עשה כל 
ניסיון לצמצם את היקף ההחרגה, וכל השאר היסטוריה, כפי 

שנהוג לומר.
זו דוגמה אחת להתנהלות מכשילה ולא הוגנת של חברות 
הביטוח בשעה שהן מבצעות חיתום רחב כוללני שעל פניו 
נראה ענייני, אבל מקטין את היקף הכיסוי הביטוחי בצורה 

חריגה ומסוכנת.
לא פעם ולא פעמיים אנו רואים תנאי קבלה מכעיסים כמו 
אדם שסובל מבעיה בקרנית העין וזוכה להחרגה לעיניים, 

אשה שסבלה בעברה מגידול שפיר בשד ומקבלת החרגה של 
שד, או אדם שסובל מערכי שומנים מוגברים בדם ונרשמת לו 
החרגה לשומנים בדם והנובע מהם ישירות או בעקיפין. אותו 

הדין גם אצל אדם שסובל מסוכרת או מיתר לחץ דם.
תום לב הוא מונח חשוב בתעשיית הביטוח. אנו מצפים לתום 

לב מהמבוטחים בשעה שהם ממלאים הצהרת בריאות, והחוק 

אף מרחיק לכת וקובע שעל המבוטח להצהיר על מידע מהותי 
שקיים בידיו, גם אם לא נשאל על כך בהצהרת הבריאות. 
מנגד אנו ערים להתנהלות לא מקצועית וחסרת תום לב 

לחלוטין, כאשר חברות הביטוח מחריגות באופן גורף ורחב 
מצבים רפואיים, והופכים את הכיסוי הביטוחי שרכש המבוטח 

לדל וכמעט בלתי ניתן למימוש.
ואולם זו רק חלק מהבעיה, כשחברת הביטוח גובה את מלוא 
הפרמיה בשעה שהכיסוי הביטוחי צומצם מאוד, הרבה מעבר 
לסיכון העודף שנגרם לחברה בגלל הבעיה הרפואית שממנה 

סובל המבוטח. הבעיה העיקרית היא שהמבוטח אינו מודע 
למשמעויות הנובעות מאותה החרגה תמימה שעליה חתם.

כשחתמה הצעירה הנכה על החרגה לגב, כהדיוט מן הישוב 
המהלך נראה לה נכון מאוד. היא יודעת שיש לה בעיה כלשהי 

בעמוד השדרה, כלומר בגב, ולכן חברת הביטוח מבקשת 
להחריג בעיה זו. ואולם היא לא מודעת למשמעויות הרחבות 

של ההחרגה. היא לא מבינה שלא רק הבעיה הרפואית 
הקיימת שלה תוחרג, אלא שגם כל בעיה אחרת - בין אם 
קשורה ובין אם לא קשורה לבעיה הרפואית הקיימת - לא 

תכוסה. כאשר המבוטח מגלה את העובדה הכואבת הזו - כבר 
מאוחר מדי.

אין ספק שגם לסוכן הביטוח אחריות כבדה בסוגיה זו ובהחלט 
היה ראוי שסוכן הביטוח של אותה הבחורה היה ער לחיתום 
השערורייתי, מסב את תשומת לבה ותובע מחברת הביטוח 

לצמצם את היקף החיתום ולהגבילו לבעיה הרפואית שממנה 
סובלת המועמדת לביטוח ולא מעבר לכך.

עם הטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות של היום, עם 
מספר רב כל כך של תרופות מתקדמות ופתרונות רפואיים 
מתקדמים, אין שום סיבה שחברת הביטוח תבצע החרגות 
על החיתום הרפואי שמשמעותן בפועל היא צמצום הסיכון 
שלוקחת חברת הביטוח מצד אחד, ודילול הכיסוי הביטוחי 
למבוטח מהצד השני. אין ספק שבחלק מהאירועים שקרו 

למבוטח בעבר אין כל סיכון עתידי ואין צורך בהחרגות 
בכלל. מה גם שחלק מהמחלות הכרוניות המוחרגות כיום הן 

מחלות שרוב הציבור סובל מהן, משתמש באדיקות בתרופות 
למניעתן, מטופל באופן שוטף ולא ניתן להחריג בגללן את רוב 

הציבור המבוטח.
ועדת הבריאות והסיעוד של לשכת סוכני הביטוח, בעזרתו של 

פרישמן, תדון בנושא ומתכוונת לפנות אל המפקחת על הביטוח 
כדי שתיתן דעתה לסוגיית החיתום הרחב, ותוציא הנחיות 
חיתום מתאימות לחברות הביטוח, ובשביל שייקבעו נוהלי 

עבודה מסודרים לבקרה על תנאי חיתום מצד סוכני הביטוח.

מאת יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד של הלשכה, וד"ר אודי פרישמן, היועץ הרפואי של הלשכה
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לפני כעשור התפשטה שמועה שבמהרה נהפכה לשיחת 
היום במדורי הרכילות בארה"ב ובשאר העולם: ג'ניפר לופז 

ביטחה את ישבנה בלא פחות מ-300 מיליון דולר. האמת היא 
שהדיווח הזה לא היה מפתיע כל כך – כזמרת מופיעה הגוף 

שלה הוא כלי חשוב בקריירה, ואך הגיוני שתרצה לבטח אותו 
למקרה של תאונה, ובמיוחד את חלקה האחורי שנהפך למין 

סמל היכר של הכוכבת )לפני שכוכבות כמו קים קרדשיאן 
וניקי מינאז' תפסו לה את תהילת האיבר(. אלא שלופז 

הקפידה להכחיש את הדיווח ולטעון כי לא ביטחה את ישבנה. 
ואולם לאור העובדה הוציאה הכוכבת ששני שירים שפיארו 

את אחוריה, רומזת שכנראה שיש דברים בגו.
לופז היא כמובן לא היחידה שמבטחת איברים מגופה. 

שחקנים, זמרים וספורטאים רבים זאת בידיעה שאם חלקי 
גופם נפגעים חלילה, הקריירה שלהם עלולה לספוג מכה 

קשה. האשה הראשונה שעשתה זאת ככל הנראה היא 
השחקנית בטי גרבל שביטחה את רגליה במיליון דולר. הרקדן 

פרד אסטר היה צנוע יותר וביטח את רגליו בסכום של 75 
אלף דולר לכל רגל.

גם הזמרת האוסטרלית קיילי מינוג ביטחה את ישבנה ב-5 
מיליון דולר צנועים. ב-2006 ביטחה הזמרת מריה קארי 

את רגליה הארוכות בסכום שערורייתי של מיליארד דולר, 
בזמן שכיכבה בקמפיין של חברת ג'ילט למוצרי גילוח. כשנה 
לאחר מכן, הזמרת ריהאנה, שכיכבה באותו הקמפיין, ביטחה 

את רגליה בסכום צנוע של מיליון דולר בלבד. דולי פרטון 
דאגה לחזה המפואר שלה – וביטחה אותו ב-600 אלף דולר. 
מדונה ההחליטה להשקיע קצת יותר וביטחה את החזה של 

ב-2 מיליון דולר. ג'וליה רוברטס ביטחה את החיוך הכובש 
שלה ב-30 מיליון דולר. אמריקה פררה, כוכבת הסדרה בטי 
המכוערת המוכרת גם בזכות חיוכה חושף הברזלים, ביטחה 

אותו ב-10 מיליון דולר
היידי קלום ביטחה אף היא את רגליה, בסכומים שונים: רגל 

אחת בוטחה ב-2.2 מיליון דולר והשנייה רק ב-1.2 מיליון 
דולר, בגלל צלקת על הברך שככל הנראה מורידה מערך 
הרגל. והגדיל לעשות סולן להקת ואן היילן דיוויד לי רות' 

שביטח את הזרע שלו במיליון דולר.
הכדורגלן הבריטי דיוויד בקהאם, שכיום בוודאי לא צריך 

לדאוג לסוף הקריירה שלו בכדורגל, ביטח את רגליו בלא 
פחות מ-70 מיליון ליש"ט. אלוף יויו בן 13 ביטח את ידיו 

ב-150 אלף דולר. שחקן קריקט אוסטרלי ביטח את השפם 
שלו ב-370 אלף דולר ורקדן של לורד אוף דה דאנס ביטח 

את רגליו ב-47 מיליון דולר. ברוס ספרינגסטין ביטח את קולו 
ב-6 מיליון דולר והיה אף מבקר מזון שהגדיל לעשות ביטח 

את בלוטות הטעם שלו ב-400 אלף דולר.
הביטוחים המוזרים לא מסתיימים באיברי גוף שונים ומשונים: 

חברת ביטוח בארה"ב מציעה פוליסות ביטוח בגין חטיפה 
נגד חייזרים, מכיוון שאמריקאים רבים חוששים מהאפשרות 
הזו. החברה אף נאלצה לשלם מיליון דולר לאדם שטען כי 

נחטף על ידי חייזרים למשך 40 דקות. יש אנשים שחוששים 
מחטיפות של אנשים אחרים ומכסים את עצמם או את 

יקיריהם בביטוח נגד חטיפות ודרישת כופר. הביטוח כולל 
את הכופר וההוצאות הנלוות לו ושכירת מומחים למו"מ כדי 

שהחטופים יושבו בשלום.
לקראת המונדיאל ביטחה חברה הולנדית את עצמה נגד 

תופעת ההיעלמות הגורפת של עובדיה הנשאבים לצפייה 
במשחקים במהלך התקופה ו"שוכחים" להגיע לעבודה. 

מעבידים יכולים להוציא ביטוח עובד-כוכב, שיפצה אותם 
במקרה של התפטרות של עובד מצטיין, כזה שמניע את 

החברה וקשה לשרוד בלעדיו.
נזירות אף שילמו על פוליסת ביטוח שתכסה את ההוצאות 

הקשורות בלידת הגלגול השני של ישו. הן רצו לוודא שכלום 
לא ייחסר לנצר הקדוש, במקרה שייוולד לאחת מהן. ואילו 

בישראל הוציאה חברת ביטוח פוליסה המיועדת לתרמילאים 
ומכסה אותם במקרה של פגיעה נפשית בעקבות שימוש 

בסמים בטיול.
שיאנית הביטוחים המוזרים והייחודיים היא ללא ספק חברת 

הביטוח לויד הבריטית. בחברה מכרו ביטוח נגד נשיכות 
ערפדים ותקיפות אנשי זאב. לויד מציעה גם ביטוח ללידה 

מרובת עוברים לא מתוכננת. זאת אומרת, אם ציפיתם 
לתאומים ויצאה חמישייה מן הסתם היקף ההוצאות יגדל. 

ביטוח כזה יסייע לכם לכסות את ההוצאות הראשוניות של 
ההפתעה. לויד מציעה גם ביטוח מעסיק בגין זכייה בלוטו של 

שני עובדים או יותר, שמחליטים להתפטר כי אין להם צורך 
לעבוד יותר – עכשיו שהם מיליונרים. לויד אף כתבה פוליסה 

מיוחדת נגד האפשרות של לכידת המפלצת מלוך-נס לחברת 
הוויסקי שהריצה קמפיין שקרא ללכידתה. החברה מכרה יותר 
מ-400 אלף פוליסות נגד חטיפת חייזרים – אם תוכל להוכיח 

שנחטפת – תקבל פיצוי של מיליון ליש"ט.

ביטוח לבלוטות הטעם ופוליסה נגד חטיפת 
חייזרים – הביטוחים המוזרים בעולם

ג'ניפר לופז. ישבן מבוטח ב-300 מיליון דולר
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Y-סוכן הביטוח ודור ה
)או שמא דור ה"ווי, ווי, ווי"(

מגזין אוקטובר 2014 של חברת המחקר Adkit מסב את 
תשומת לבנו לאחת התופעות המאיימות על עתידו של 

סוכן הביטוח: צמיחתו של דור ה-Y. האיום העיקרי שתופעה 
זו מעוררת הוא בחשאיותה, בצמיחתה השקטה והמתמדת 

מתחת לאפנו. היא הולכת וגדלה כאן ועכשיו, אך איננו 
מרגישים עדיין את מלוא עוצמתה. סוכני הביטוח עלולים 

לחוש את השפעתה הדרמטית עליהם רק כאשר יהיה מאוחר 
מדי.

דור ה-Y הוא דור ילידי 1982-1995. הם מהווים 22% 
מהאוכלוסיה, ובתוספת דור ה-Z )בני העשרה כיום( הנושפים 
בעורפם, הם יהוו חיש מהר 45% מהאוכלוסיה. בהתחשב בכך 

שהכנסתם גבוהה מהממוצע, יהיה חלקם בצריכה הכוללת 
גבוה בהרבה.

בוגרים צעירים אלה אמורים כבר היום להיות גורם משמעותי 
בין המבוטחים הפוטנציאלים של סוכן הביטוח. הם צעירים 
הבונים עסקים חדשים, מקימים משפחות צעירות ויוזמים 
פעילויות בשטחים שעד לפני שנים אחדות לא ידענו על 

קיומם.
אלא שהם אגוז קשה לפיצוח. על פי המחקר, מדובר באנשים 

החיים בעיקר את היום ואינם מקדישים משאבי זמן וכסף 
לתכנון הגנה ביטוחית. הם מאמינים שהם מבטיחים את 

עתידם בדרכים חדשות, בעיקר בהשקעה בפיתוח וביזמות, 
שהביטוח הישן אינו נוגע אליהם ישירות, ושתוחלת החיים 

שלהם עולה בהתמדה )מה שנכון( ולכן הם "חסינים".
גם הציפיות שלהם לשירות שונות מאד ממה שהכרנו. הם 

מרימים גבה ומתמרדים כשמבקשים מהם למלא טופס 
ולמסור על עצמם פרטים שאפשר למצוא בקלות ברחבי 
הסייבר. הם מקבלים את המידע מהאינטרנט ומהסלולרי, 

ומצפים שנותני השירות ינהגו כמותם.
בקיצור: הם לא מדברים את שפת הסוכן.

האם הדור הזה אבוד לסוכן הביטוח? אם התשובה חיובית, 
זה מדאיג ומזעזע. משמעותה של תשובה חיובית היא שדור 

הסוכנים עצמו אבוד. ללא לקוחות דור ה-Y העתיד מאחורינו.
אבל התשובה היא שיש ויש מה לעשות, גם אם העשייה 

דורשת שינוי מחשבתי מעמיק, ופעילות מתוך תחושה של 
דחיפות וחשיבות עליונה לשינוי. הנה כמה דברים שדחוף 

לעשות:
 תעסיקו עובד מדור ה-Y. מזכירה, עוזר, ממונה על קשרי . 1

לקוחות. מישהו. העיקר שלפחות עובד אחד במשרדכם 
יהיה בן הדור הזה. תתייעצו אתו בכל מגע עם לקוח מדור 
ה-Y. תשאלו אותו איך להעביר את החומר ללקוח. תבררו 

מה מעניין את החברים שלו. תנו לו לנסח את המיילים. 
תבקשו ממני לחשוב על רעיונות להשתלב בעולם 

הקיימות, ולהפוך את העסק לירוק יותר.
 תלמדו את השפה. תשתלטו על ה-WhatsApp. תשתמשו . 2

באינסטגרם. תדרשו מחברת הביטוח שלכם פוליסות 
קצרות, בנות עמוד אחד )אם הן לא יודעות איך עושים 

את זה, אנחנו נלמד אותן(. תפסיקו לשלוח טפסים שלא 
מתאימים לטוויטר. חפשו נתונים על הלקוחות שלכם 

 LinkedIn-בפייסבוק לפני שאתם משוחחים אתם. תגלו ב
במה הם עוסקים. תלמדו מה זה PAYD )ככה ייראה 

ביטוח הרכב בקרוב(. תתעדכנו בהשפעות האפשריות 
של מדע ה-Singularity על ביטוח החיים בעשור הקרוב. 

כבר ביררתם אם נהג המשתמש במכשיר Navdy בפעולה 

)www.navdy.com( בעת נסיעה מאבד את הכסוי הביטוחי 
שלו? מהו הפוטנציאל הביטוחי של כלי הרכב החדשים 

 Cooper, ,שהחבר'ה האלה מפעילים )אופניים חשמליים
.)Segway, Solowheel

 תאמינו בדת הDATA. כמות המידע הגלוי הנמצא היום . 3
ברחבי הסייבר אודות כל אחד מאתנו מדהימה. לקוח 

מדור ה-Y יחפש מידע כזה עליכם לפני שיסכים לעשות 
אתכם עסקים. האם יש לכם דף LinkedIn ובו כרטיס 

ביקור עסקי מסודר? האם אתם יודעים הכל על הלקוח? 
האם אתם יודעים מי מתוך עץ-הקשר המשפחתי והעסקי 

שלו מבוטחים אצלכם? האם אתם מנהלי עצי-קשר של 
לקוחותיכם? האם אתם מקבלים חיווי בכל פעם שהלקוח 

עבר לתפקיד חדש? מדוע שלא תפתחו אפליקציה 
שתעדכן את הלקוח בזמן אמיתי במה שמעניין אותו: 

הדופק שלו בזמן שהוא עושה כושר, מספר הקילומטרים 
שעבר בריצת הבוקר שלו, הזדמנויות עסקיות בתחום 
המקצועי שלו, דילים מעניינים לנסיעה לחו"ל )תוכלו 

כמובן למכור לו ביטוח נסיעות באותו מעמד(.
 תגדירו מחדש את "השירות אישי". לא. נסיעה מראשון . 4

לציון עד הרצליה כדי למסור אישית את פוליסת הדירה 
שלו כבר לא נחשבת ל"שירות אישי". זה נחשב הטרדה. 

לקוח מדור ה-Y אינו מעוניין בפרזנטציות ארוכות, 
וסביר שלא יטלפן אליכם ב-22:00 כדי לדווח על אירוע 
ביטוחי )עוד יותר סביר שלא יטלפן אליכם לעולם(. הוא 
ייכנס לאינטרנט לחפש את הפתרון. תהיו שם. תהיו שם 

בשבילו. תבנו יכולות להתאמה אישית )Personalized(, כדי 
שהשירות שלו הוא זקוק יהיה זמין בקצות אצבעותיו.
כל אלו הן טקטיקות. כמה דברים קטנים שאתם יכולים 

לעשות מחר בבוקר )או תוך חודש-חודשיים(, כדי לשמר את 
הרלוונטיות שלכם לדור החדש, הצומח והדעתן הזה. הן אינן 
הפתרון השלם, אבל בלעדיהן תישארו עם הבעיה השלמה. 

אכן טקטיקות כאמור, אבל כבר אמר מי שאמר שאסטרטגיה 
היא לפעמים פשוט טקטיקה שהצליחה.

מאת אליעוז רבין, מנכ"ל חברת "דּבר פשוט", ייעוץ ניהולי בע"מ

אינסטרגם. את דור ה-y תמצאו במדיה החברתית
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לית מאן דפליג כי בתקופה הטכנולוגית שבה אנו חיים, 
חברות הביטוח אינן זקוקות לתיווכו של סוכן הביטוח בפעולה 
של מכירת הפוליסה, כאשר נכון להיום, יכול כל מבוטח שיש 

לו מחשב או סמארטפון לרכוש לעצמו ביטוח רכב 
או גם ביטוח דירה באמצעות האינטרנט בכל יום 
מימות השבוע ובכל שעה משעות היממה מבלי 

שיהא עליו לצאת מהבית, להזמין סוכן ביטוח 
לביתו או אפילו לחייג לנציג מכירות של חברת 

ביטוח.
כל זה טוב ונכון כל עוד מדובר בביטוח אחיד וכל 

מה שנותר למבוטח לעשות הוא להשוות את 
עלות הביטוח )הפרמיה( ותנאי התשלום. כלומר, 
אם מוצר הביטוח היה דומה למכשיר סמארטפון, 

דוגמת אייפון 6 או גלקסי אקסטרה, הרי שאין שום מניעה 
לרכוש את המכשיר מהדגם הרצוי באמצעות האינטרנט לפי 
המחיר הזול ביותר ופרישת התשלומים הנוחה ביותר ללקוח.
גישה זו, או יותר נכון, אמונה, כי מדובר במוצר ביטוח אחיד 

היכתה שורשים בתודעת הציבור ואפילו בפיקוח על הביטוח, 
כך שאנו עדים לפרסומות של מבטחים שונים המציעים הנחה 
בשיעור של עשרות אחוזים מהעלות, מבלי לציין את הבסיס 
להנחה ואת גובה המחיר ללקוח לאחר ההנחה. חברת ביטוח 
ישיר מנהלת מסע פרסום עתיר השמצות ומבזה כנגד ציבור 
סוכני הביטוח, בעוד שחברות הביטוח המסורתיות שעובדות 

עם סוכני ביטוח נוהגות כדבר שבשגרה לשתף את סוכני 
הביטוח במתן הנחות למבוטחים על חשבון עמלתם. כתוצאה 

מכך, מספר סוכני הביטוח הצעירים נמצא בירידה מתמדת 
והגיל הממצע של סוכני הביטוח הוא מעל ל-50.

האמת היא שמוצר ביטוחי אחיד )בכל הקשור לתנאי 
פוליסה( קיים אך ורק לגבי סוג ביטוח אחד והוא ביטוח 

חובה לרכב. ביטוח חובה לרכב ניתן כמובן לרכוש באמצעות 
האינטרנט לפי המחיר הנוח ביותר למבוטח.

לכאורה, יכול מבוטח המבטח לרכוש ביטוח חובה באופן 
עצמאי באינטרנט: לאתר ולמצוא בעצמו את שני המדדים 

באינטרנט, כאשר המקור מתפרסם באתר הפיקוח על 
הביטוח. עצה אחת קטנה מהח.מ., החיפוש אינו קל )בלשון 
המעטה(, אלא אם כן המבוטח או מי ממקורביו בקי בכריית 

מידע באינטרנט. כמו כן, ביום פקודה כאשר צריך לממש 
את הביטוח, יתקשה מבוטח שרכש את ביטוח החובה לרכב 
באמצעות האינטרנט לאתר את עורך הדין המתאים לטיפול 
בתביעתו, וכל בחירה שאינה מתאימה עשויה לגרום לאותו 

מבוטח הפסדים של מאות אלפי שקלים אם לא יותר.
מצד שני, תנאי פוליסת ביטוחי רכב ודירה כוללים תנאים 
ומשתנים שונים העשויים להשפיע על קיומו או אי קיומו 

של ביטוח ביום האמת, כפי שנראה בדוגמאות להלן. חשוב 
להביא בחשבון כי בכל הקשור למוצרי ביטוח קיים גם מרכיב 

השירות, והפיקוח על הביטוח מפרסם מדי שנה שני מדדים 
לגבי כל אחת מחברות הביטוח. מדד אחד מתייחס לתלונות 

הציבור בפיקוח על הביטוח ומדד נוסף מתייחס לאופן ולמשך 
הטיפול של חברות הביטוח בתביעות של מבוטחים.

סיבה נוספת חשובה לא פחות להיעזר בשירותיו של סוכן 
ביטוח גם בעת רכישתו של ביטוח חובה לרכב היא קיומן 

של תוכניות ביטוח מסוימות המקנות למבוטח הנחה נוספת 
בביטוח המקיף לרכב, במקרה שבו ביטוחי החובה והמקיף 

נערכו באמצעות אותה חברת ביטוח. כלומר, לצורך השוואת 
המחירים בין חברות הביטוח השונות אין די בהשוואת עלותו 

של ביטוח החובה לרכב )השוואה שאפשר לעשות אותה 
באמצעות אתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח(, אלא 

גם חשוב ורצוי להשוות את עלות חבילת הביטוח לרכב 
כולה, כלומר ביטוח החובה וביטוח המקיף, פעולה 

הדורשת טיפולו של סוכן ביטוח, הואיל שתנאי 
הביטוח בפוליסות לביטוח מקיף לרכב אינם 

אחידים.
להלן כמה הבדלים לדוגמה בין תוכניות הביטוח 
השונות לביטוח מקיף לרכב, וזאת על אף שכל 

תוכניות הביטוח מבוססות על תנאי מינימום 
)פוליסה תקנית( המחייבים על פי חוק, אלא 
שחברות הביטוח מתחרות ביניהן גם בתנאי 

הפוליסה, כך שבחירה בתוכנית מסוימת עשויה 
להביא לפיצוי גדול יותר למבוטח או אפילו להביא למצב 

שבו יינתן כיסוי ביטוחי לפי פוליסה א' לעומת שלילת הכיסוי 
הביטוחי כולו לפי פוליסה ב'. כך למשל, במקרה שבו חברת 

ביטוח א' )למשל מגדל( אינה דורשת התקנתו של קודן לצורך 
ביטוח המקיף לרכב וחברת ביטוח ב' )למשל ביטוח ישיר( כן 

דורשת קיומו של קודן לצורך ביטוח מקיף לרכב. כך שבהחלט 
ייתכן מצב שבו גניבת כלי רכב מבוטח שלא הותקן בו קודן או 
שהמבוטח השאיר את הקוד במקום בולט בדירה, יהיה מבוטח 

בחברת מגדל הפועלת באמצעות סוכני ביטוח ואף נמצאת 
בבעלותו של שלמה אליהו, שהוא בעצמו חבר לשכת סוכני 

ביטוח, ולא יהיה מבוטח בחברה לביטוח ישיר המנהלת, כידוע, 
מסע השמצות חסר תקדים כנגד ציבור הסוכנים.

כמה דוגמאות )אחדות מבין מקרים רבים( להבדלים נוספים 
בביטוח רכב: גבול אחריות בביטוח אחריות חוקית כלפי צד 

שלישי שיכול לנוע מ-350 אלף שקל, או אפילו פחות, ולהגיע 
למיליון שקל בתוכניות ביטוח מסוימות. כיסוי לכלי רכב 

חדש תמורת ישן )לכלי רכבים חדישים(, אובדן כללי בנזק 
בשיעור של 60% מערך כלי הרכב, לעומת 45% בתוכניות 

ביטוח אחרות והבדלים רבים נוספים, בהם סכומי ההשתתפות 
העצמית, שרק סוכן ביטוח מקצוען ומיומן יוכל להאיר את 

עיני המבוטח לגבי ההבדלים בין מוצרי הביטוח השונים בנוסף 
ומעבר לגובה הפרמיה )השוואה שהמבוטח יכול לעשות 

בעצמו(.
גם בביטוח דירה ותכולתה )המבוסס אף הוא על תנאי מינימום 
המחויבים על פי חוק, פוליסה תקנית( אפשר למצוא הבדלים 

ניכרים בין הפוליסות השונות. כך למשל, בחלק מהפוליסות אין 
כיסוי לסיכוני פריצה ושוד כאשר הדירה אינה משמשת למגורים 

בלבד, ובחלק אחד של הפוליסות קיים כיסוי מלא. בחלק 
מתוכניות הביטוח אפשר למצוא כיסוי לאקדחים במסגרת כיסוי 

התכולה, ובחלק אחר אין כיסוי. בחלק מהפוליסות ניתן כיסוי 
מובנה ל"כל הסיכונים" תכשיטים בדירה עד 20% מסכום ביטוח 

התכולה, ובחלק מהפוליסות הכיסוי מוגבל ל-10% בלבד. כמו 
כן, קיימת פוליסה שאינה מקנה כיסוי לנזקי צנרת לתכולה, 

אלא למבנה בלבד. קיימים גם הבדלים ניכרים בגבול האחריות 
שניתן על ידי המבטחים לפי תוכניות הביטוח השונות לכיסוי 

משלים לערך קרקע )ערך חילוף(, הבדל העשוי להגיע למאות 
אחוזים מסכום הביטוח למבנה.

בביטוח הדירה כמו בביטוח רכב, קיומם של ההבדלים בכיסוי 
הביטוחי, מצריך את עבודתו של סוכן הביטוח וכל זאת עוד 

לפני שמתייחסים לחשיבות עבודתו של סוכן הביטוח בהסבר 
תנאי הפוליסה וסייגיה למבוטח, הסבר ווידוא התקנתם של 

מי בכלל צריך סוכן ביטוח?
כולם – כולל ביטוח ישיר

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות
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חדשות הלשכה
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תנאי המיגון, תזכורת לחידוש הביטוח ומתן שירות למבוטחים 
במקרה של תביעות.

עבודתם של סוכני הביטוח חשובה גם לחברות הביטוח 
עצמן, הואיל שאחריותן כלפי המבוטחים בהיעדרם של סוכני 

ביטוח תגדל, וגם - וכאן הנקודה החשובה - בעת מכירת 
הביטוח. נכון להיום חברת הביטוח יכולה אמנם לבצע את 

המכירה באמצעות האינטרנט ללא עזרתם של סוכני ביטוח, 
אבל חברת ביטוח אינה יכולה לגרום למבוטח לבחור במוצר 
הביטוחי של החברה מבין מגוון מוצרי הביטוח של החברות 

השונות, וכמו כן אין באפשרותה להתאים למבוטח את המוצר 
הביטוחי המתאים לו ביותר מבין מגוון המוצרים המשווקים 

באותו תחום על ידיה, וזאת ככל שחברת הביטוח מציעה יותר 
מתוכנית ביטוח אחת לביטוחי הדירה והרכב.

ונסיים בחברה לביטוח ישיר העוסקת בהשמצה בוטה של 
סוכני ביטוח בפרסומי החברה. אז לידיעת הגולשים, חברת 
ביטוח ישיר עצמה עובדת עם סוכני ביטוח. כן, זה נכון, אל 

תשפשפו יותר מדי את העיניים. מחלקת ביטוח עסקים של 
חברת ביטוח ישיר, המציעה לא פעם מחירים אטרקטיביים 

לביטוח ציי רכב של חברות גדולות, משתפת פעולה עם סוכני 
ביטוח להשלמת הכיסוי הביטוחי לרכבי יוקרה וציוד מכני 

הנדסי באמצעות סוכן ביטוח המומלץ, כן, כן, על ידי החברה 
לביטוח ישיר )וכל הפרטים שמורים במערכת(.

כ-50 סוכנים הגיעו להשתלמות בנושא בריאות שנערכה 
השבוע במשרדי הלשכה לסוכני מחוז תל אביב ומחוז השרון. 

ההשתלמות נערכה ביוזמת הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד 
והוועדה לסוכנים צעירים כחלק מהמגמה לשיפור הידע המקצועי 

של הצעירים ולאור הצלחת ההשתלמות המקצועית בחיפה.
לדברי יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ, "הנוכחים ציינו 

כי ההשתלמות היתה מעניינת מאוד והעניקה להם מידע 
אודות נושאים מקצועיים שלא מוזכרים לעתים קרובות ושלא 

הודרכו בעבר".
עדי בר-און, מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד, הרצה גם 

בהשתלמות בחיפה ודיבר על פרקטיקה בעת עריכת ביטוח 
סוגי ביטוח, נספחים וכתבי שירות שונים. הוא גם דיבר על 
התמודדות מול קולקטיבים שונים בביטוחי בריאות וסיעוד; 

פרופ' אברהם קרסיק, יועץ רפואי ראשי של כלל ביטוח, דיבר 
על דגשים בעת מילוי שאלון רפואי בזמן עריכת ביטוח, ועל 
חיתום מנקודת מבטו של רופא חברת הביטוח; עו"ד עדי בן 
אברהם, היועץ המשפטי של המחלקה לחיסכון ארוך טווח 

בכלל, סיפר על בחינת התביעות והטיפול בהן בנקודת מבטה 
של חברת הביטוח.

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לסוכני מחוז מרכז, נתן דגשים 
למה מותר ואסור בעת עריכת ביטוח חדש או החלפת קיים. הוא 

אף נתן הארות בטיפול בתביעות. הוא אף ערך סקירה קצרה 
על מוטבים ושארים בפוליסות השונות; ד"ר אודי פרישמן, 

יועץ ביטוחי הבריאות בלשכה, דיבר על זכויות מבוטחים בזמן 
תביעות ביטוח; ויואל זיו, יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד, 

סקר שינויים והתפתחויות בתחום ביטוחי הבריאות כיום, ודיבר 
על ועדת גרמן והשפעתה על ענף ביטוחי הבריאות.

בהשתלמות נכחו גם יו"ר מחוז השרון דניאל קסלמן ויו"ר 
מחוז תל אביב עמוס גואטה. לדברי רפ, שהודה לכל 

המשתתפים שנרשמו ונהנו, "ההשתלמות באה כדי לענות 
על צרכים של סוכנים צעירים ולתת מענה לקשיים שבהם 
הם נתקלים מדי יום. התכנים שהענקנו הם תכנים מעשיים 
שמוסיפים כלים מקצועיים לסוכן שמוכר פוליסות בריאות. 
התמקדנו בהענקת כלים מעשיים, מכיוון שהגענו למסקנה 

שחשוב לתת לסוכנים הצעירים ידע בתחומי חיתום, תביעות, 
וכל מה שקשור בביטוחי בריאות".

לאור הצלחת ההשתלמויות עד כה, מוסרים רפ וזיו כי הם 
מתכננים עריכת השתלמויות נוספות באזורים שונים בהמשך.

השתלמות בנושא בריאות: "התמקדנו בהענקת 
כלים מקצועיים למכירת פוליסות בריאות"

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין 25 שנה 
באזור מודיעין )מודיעין עילית( במגזר הדתי 

והחרדי. טל: 050-5240046 שלום

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
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 – 054-3971771

סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 
אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 

 השפלה וירושלים.
מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
 אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

 סודיות מובטחת. 052-8741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

 מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם

גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח. 
טלפון: 09-8821888

דרושים
 לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ

בפתח תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון 
 סוכן פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני
 ופרט – חובה. טל' : דובי – 054-7722197

dubi@sf-ins.co.il :או מייל
לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/ 

nava@gabay-ins.co.il :קבלני. שליחת קו"ח ל
באשקלון: סוכן אלמנטר עם בן ממשיך )בלימודי 

רישוי(, מעוניין בשותף פעיל )רצוי עם דור 
 המשך( ואפשרות לאיחוד משרדים.

montiuri@gmail.com :בהצעות
באשקלון: עוזרת מקצועית / פקידת אלמנטר / 
חיים, לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר, תביעות 
שיווק והפקת ביטוחי פרט. נדרש ניסיון קודם. 

montiuri@gmail.com

למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה 
פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי 

 במשרה מלאה/חלקית, ניסיון קודם חובה.
 קו"ח: פקס: 03-9208330 נייד: 050-6791591

moshe3386@013.net-מייל
פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ, 

בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, 
 שומרה, מגדל.

oi1252@outlook.co.il – לחזור ל

השכרה ושכירות משנה
 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה

 משרדים בגדלים שונים.
לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

 סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

 מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

 להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

 המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024

 להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול +
)מטבח משותף( במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב 

 צמוד לרחוב זבוטינסקי במחיר 1300 ש"ח
)כולל ארנונה(. טלפון 052-2502053 ישראל.

משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל 
 140 מטרים + חניה + ריהוט.

 ישנם 4 חדרים + 2 עמדות מזכירות.
 ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד 126 מטרים.

למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות
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