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לראשונה בדרום :שלוחה של
המכללה לפיננסים וביטוח

שלוחה של המכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה תקום
לראשונה בעוד שבועיים ( 24בדצמבר) בבאר שבע ,ובכך
ייפתח קורס ביסודות הביטוח ל 13-הסטודנטים הראשונים
בדרום .השלוחה הוקמה לאור יוזמתם של נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ ושל יו"ר מחוז הדרום יפת בקשי .יו"ר
המכללה ,אשר סייפר ,מסביר כי היוזמה להקמת
סניף נוסף של המכללה ,נולדה כשבלשכה
הבחינו שיש ירידה משמעותית בכמות סוכני
הביטוח באזור הדרום" .בכך הלשכה ,באמצעות
המכללה ,ממלאת תפקיד ציבורי בסיוע לתושבי
הדרום .למעשה סוכני ביטוח נדרשים בכל מקום
בארץ".
עוד הסביר סייפר ,כי מחוז הדרום נשא ברוב
הנטל בהקמת השלוחה" ,המחוז מצא את המקום
הפיזי ללימודים ,דאג להביא מועמדים ולדחוף
לכך .יש חשיבות גדולה לכך שבכל יישוב בארץ
יפת בקשי
יינתן השירות החיוני של הסוכן ,והשליחות
הציבורית של הלשכה היא לסייע באזורים שבהם יש מחסור
בסוכנים .אם אנחנו לא נעשה זאת – אף אחד אחר לא
יעשה .בינתיים יש היענות גדולה ואנחנו צופים לקלוט עוד
סטודנטים ,כדי שנוכל לפתוח במהרה מחזור נוסף של אנשים
שילמדו את המקצוע .בימים אלה המכללה שולחת את
זרועותיה לכל הארץ – יש קורסים בירושלים ,בחיפה ובבאר
שבע".
בקשי מציין כי משמעות פתיחת השלוחה עבור תושבי
הדרום היא גדולה" .הדרום נמצא בהתפתחות עצומה בשנים
האחרונות :צה"ל יורד דרומה ,יישובים מתפתחים וגדלים,
מפעלים מועתקים דרומה ,פארק תעשייה ומפעלי היי-
טק מוקמים .הדרום הוא העתיד של מדינת ישראל ,מכיוון
שהמרכז כבר מלא עד אפס מקום .להפתעתנו ,לאור כל

ההתפתחות ,גילינו שסוכני ביטוח חדשים לא צומחים בדרום
ולכן המכללה נכנסה לוואקום הזה .עד כה ,מי שרצה ללמוד
נסע למרכז ,אך זו הפעם הראשונה שהמכללה מכירה בדרום,
וזה שינוי מרענן לזכות ראשי הלשכה שצופים את העתיד".
לדבריו ,למי שמוציא רישיון סוכן בימים אלה,
צפוי עתיד נפלא" .מי שיקפוץ למים של
עולם הביטוח יגלה כר חמים של עבודה בבתי
השקעות ,בחברות ביטוח ועוד גופים רבים
שיזדקקו לסוכנים ,אפילו עורכי דין ישמחו לקבל
למשרדיהם עורכי דין בעלי רישיון ביטוח – זה
נכס .יחד עם הטכנולוגיה ,החדשנות והמחסור
בסוכנים בשוק ,סוכנים צעירים לא יתקשו
להשתלב בענף .המחסור נוצר מכיוון שלא כל
הסוכנים הצליחו להתמודד עם הטכנולוגיה
והשינויים בענף ,ונשרו ממנו.
"הדור החדש יודע להתמודד עם הקיים –
הטכנולוגיה והחדשנות ,ולצמוח עם מה שיש.
מי שיהיה שם – יזכה .לכן אני חושב שהקורס הזה מבטא
את הראייה העתידית של המקצוע .ראש העירייה ופרנסיה
מעריכים את מה שהלשכה עושה בדרום .גם איילון הבטיחה
לפתוח מחוז בבאר שבע וזה אכן קורם עור וגידים".
בקשי מקווה שמיסודות הביטוח יתקדמו בשלוחה לכיוון
הוצאת רישיון אלמנטרי ופנסיוני" ,אבל יסודות הביטוח הם
הבסיס לכל לימודי הביטוח .עד כה נרשמו סטודנטים ללא
השקעה בפרסום ובשיווק .פרסמנו רק ברשתות החברתיות
ובעיתון הלשכה ,וכחצי מהנרשמים הם דור המשך .אנחנו
מקווים בהמשך להשקיע בפרסום כדי לחשוף את הלימודים
בקרב סטודנטים נוספים .נדאג לבוגרים להתמחות ונתמוך
בהם לאורך כל הדרך .חברות כלל ואיילון התחייבו כבר לתת
מלגה לדור ממשיך בבאר שבע ונדאג לכך שזה יקרה".

מדוע אף חברת ביטוח לא מוכנה
לעשות ביטוח צד ג' לאירועים?
במשך  15שנה ביטח דב עילם את העסק שלו ,אמרגנות כוכב
בע"מ ,שמתמקד בהפקת אירועים לילדים ,בחברת הראל
בפוליסת ביטוח לרכוש ואירועים צד ג' .ואולם כשבא לחדש
את הפוליסה ב 2014-גילה שכבר במרץ  2013היא שונתה
והיא כבר לא כוללת ביטוח צד ג' למקרה שאדם נחבל או נפצע
באירוע שלו" .לא שמתי לב שהראל שינו את הפוליסה מכיוון
שרכשתי אותה באמצעות סוכן .כשהבנתי שאין לי ביטוח צד
ג' – עזבתי".
עילם גילה במהרה כי חברות הביטוח לא ששות לבטח אותו.
"מתברר שחברות הביטוח לא רוצות לעשות ביטוח לצד ג'
באירועים .פניתי לעשרה סוכנים .כולם חזרו אלי עם תשובה
שלילית לאחר שפנו לכל החברות בשוק .רק סוכנת אחת
חזרה אלי עם הצעה מכלל לפוליסה בפרמיה של  9,400שקל.

אבל עד לפני כשנה וחצי שילמתי כ 4,000-שקל עבור אותה
הפוליסה .מדובר בביטוח לאירועים .לא היה שום אירוע שהצדיק
את העלייה המטורפת במחיר .לא היה סיכון שיצדיק עלייה כזו".
עילם אומר שמכל הסוכנים שאליהם פנה קיבל את אותה
התשובה :האקטואר של חברת הביטוח לא מאשר את הפוליסה,
אבל אין הסבר מדוע" .יש מאות אמרגנים ומפיקים כמוני ואני
מניח ש 99%-מהם לא מבוטחים כלל ולא מוצאים ביטוח צד
ג' .זה שוק פוטנציאלי גדול מאוד וחברות הביטוח לא מוכנות
להיכנס אליו .אני חושב שאני מבוטח כבר  25שנה ומעולם לא
ביקשתי אגורה אחת מהביטוח".
עילם הגדיל לעשות ולפני כמה ימים אף פנה למפקחת על
הביטוח דורית סלינגר" .כתבתי לה שלא יכול להיות מצב כזה,
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לפיו חברת ביטוח שקיבלה רישיון מהפיקוח לא עורכת ביטוח
לאירועים .אנשים נהרגים בתאונות דרכים בלי סוף ,אבל הפעם
האחרונה שנהרג מישהו באירוע גדול התרחשה בפסטיבל
ערד .האירועים שאני עורך הם הופעות של אמנים בבתי ספר
ובמתנ"סים .לא ביקשתי ביטוח כדי לטוס לירח .אני לא מפיק
אירועים במקומות שכוחי אל .אני מניח שכל מקום שבו אני
עורך אירוע מבוטח ,אבל זה לא מכסה אותי .אפשר לתבוע גם
אותי אם מישהו נפגע".
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין" ,ביטוח אירועים
הוא נושא מורכב ,על הסוכנים להכיר את התחום ,ויש סוכנים
המתמחים בעריכת ביטוחים שכאלה ,ומגיעים להבנות עם
כמה חברות ביטוח ,למרות מורכבות הביטוחים .כמובן שככל

שחברות ההפקה עובדות מסודר מבחינה ניהולית ויודעות
להעביר נתונים מדויקים ,לסוכנים יהיה קל יותר לתמחר את
הסיכון".
גורם בענף הביטוח הסביר כי כשמדובר בביטוח חבויות בלבד,
הסיכון שנוטלות על עצמן חברות הביטוח אינו משתלם" .במידה
שילד נחבל או נפגע באירוע כזה העלויות יכולות להגיע למיליון
וחצי שקל ולכן חברת הביטוח מפסידה ואף פרמיה לא יכולה
לכסות זאת ,מה גם שמבטחי המשנה לא מוכנים לקחת את
הסיכון אף הם" .לגבי ההשוואה לתאונות דרכים הסביר הגורם
כי חברות הביטוח מביאות בחשבון שאחד מתוך שלושה יהיה
מעורב בתאונה ומשקללות זאת בפרמיה ,ועדיין היא יותר
משתלמת עבורם מאשר ביטוח צד ג' לאירועים.
מהראל נמסר כי מדובר בהחלטה עסקית-מקצועית בלבד.

סוכני השנה הוכרזו בוועידת עדיף

בטקס חגיגי שנערך השבוע בוועידת עדיף ה14-
הכריזו אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,עופר אליהו ,מנכ"ל חברת הביטוח מגדל
ומערכת עדיף ,על הסוכנים הזוכים.
סוכן השנה היא יוזמה חדשה של עדיף ולשכת סוכני
ביטוח לעידוד סוכני ביטוח מצטיינים :תואר סוכן השנה
הוענק לשישה סוכנים ,נציג אחד מכל מחוז של לשכת
סוכני הביטוח .הסוכנים המצטיינים זכו בחבילת הטבות

ןה
סוכ שנה

2014

מחוז השרון :ישראל זר אביב
פעיל בענף כמעט  40שנה ,המשיך להשתלם
לאורך הדרך בדיני ביטוח ובמקביל התנדב
במשך עשור בעמותה המעניקה ייעוץ
בקהילה בתחומי ביטוח .הוא כיהן כיו"ר מחוז
השרון בלשכה ,היה חבר בוועדה לביטוח
כללי והוא חבר בתנועה לאיכות השלטון.

בשווי  8,500שקל ,מתנת חברת הביטוח מגדל.
הקריטריונים לבחירת סוכן השנה כללו הכשרות
מקצועיות ,פרסום מאמרים ,השתתפות בכנסים,
תרומה לקהילה ועוד .בוועדת הבחירה של סוכן
השנה השתתפו ד"ר זיו רייך ,דיקאן בית הספר
לביטוח במכללה האקדמית נתניה ,אודי כץ ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח לשעבר ועופר נוריאל ,העורך
הראשי של עדיף .ואלה הזוכים:

מחוז צפון :יוסי ורסנו
בשבע שנות פעילותו בתחום ,הספיק
לצבור קילומטרז' מרשים גם כלומד וגם
כמלמד .במקביל להתמחותו בתכנון פיננסי,
ביטוח פנסיוני ועוד ,נהפך לאחראי על
תחום ההדרכות וההשתלמויות במחוז צפון,
יזם את ההדרכה הארצית בתחום חיתום
ובריאות לסוכנים צעירים ונהפך למרצה במט"י בנושא ייעוץ
משכנתאות .לפני שנתיים חבר ורסנו לקולגה ,ומתוך חזון
להתמקד ולהתפתח בתחום התכנון הפיננסי ,הקים יחד אתו
את ידע – סוכנות לביטוח ופיננסים.

מחוז השפלה :יצחק אורן
פעיל בענף הביטוח כבר  35שנה .בסוכנות
הביטוח שלו אורנים ,המתמחה בעיקר
בפנסיה ובאלמנטר ,הוא פוגש מדי בוקר גם
את אשתו ,בנו ,בתו וחתנו – כולם עובדים
יחד תחת קורת גג אחת ומעניקים למקום
אופי ייחודי .הוא שימש כיו"ר מחוז השפלה
והיה פעיל במועצה הארצית

מחוז דרום :עאדל מטאלקה
פעיל בענף כעשר שנים ועוסק בביטוח
במגזר הבדואי .כבן המגזר ,שמכיר אותו
ומוכר בו ,הוא מטפל בענייני אלמנטר עבור
לקוחות בעלי מקצועות חופשיים .הוא
חבר ועד סניף באר שבע ובימים אלו עומד
להתמנות לנציג המגזר הערבי בלשכה.
בין לבין ,הוא מספיק גם להתנדב עם בני נוער מהקהילה
האתיופית בבאר שבע.

מחוז ירושלים :מיכאל נוימן
דור שני בענף הביטוח ,ומגדל אצלו בסוכנות
הביטוח יוזמה גם דור שלישי – בן ובת
העובדים בסוכנות .בעבר שימש במגוון
תפקידים ציבוריים ,כמו יו"ר ועדת ביטוח
חיים ,יו"ר ועדת תגמול הסוכן ויו"ר ועדת
אתיקה בלשכה .הוא סימן לעצמו מטרה –
לקדם את החקיקה בנושא קצבה מוכרת ,והקדיש שנים מזמנו
וגם שלושה בג"צים כדי להגיע אל היעד.

מחוז מרכז :רון קשת
כשהשתחרר מהצבא ,לפני  35שנה ,פנה
לתחום הביטוח ,ולמרות כל התהפוכות בענף
הוא מעיד על עצמו שהוא נהנה מכל רגע.
הסוכנות שהקים מתמחה בתכנון פיננסי
ובטיפול בלקוחות בפרישה ,תחום שקשת
התמחה בו כבר בתחילת שנות ה90-
בארה"ב ולטענתו עוד ילך ויצמח .מלבד הרצאות בתחום
במקומות רבים ,וליווי יום-יומי של לקוחות לקראת פרישה,
עוסק קשת בהקמת מרכז לייעוץ פנסיוני ללקוחות שאינם
מסוגלים לשלם על ייעוץ.

 11בדצמבר 2014

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

3

נבחרי השנה של עדיף

ועידת עדיף :הוכרזו נבחרי השנה
בענף הביטוח והפיננסים

בערב גאלה חגיגי של ועידת עדיף ה ,14-שנערך השבוע,
הוכרזו נבחרי השנה  – 2014בחירת עדיף ,בשיתוף עיתונאי
הביטוח ופיננסים .הבחירה התבצעה על בסיס ניתוח מקצועי
שערכה פירמת ראיית החשבון והייעוץ דלויט .ואלה הזוכים:
חברת הביטוח הפנסיוני :מגדל חברה לביטוח
חברת ביטוח האלמנטר :איילון חברה לביטוח
חברת ביטוח הבריאות :הראל חברה לביטוח
סוכנות הביטוח בבעלות חברת ביטוח :אגם לידרים
סוכנות הביטוח העצמאית :יונט
גוף הגמל וההשתלמות :אלטשולר שחם גמל ופנסיה
קרן הפנסיה בבעלות בית השקעות :פסגות
קרן הפנסיה בבעלות חברת ביטוח :מנורה מבטחים
מערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים :דיסקונט
במהלך הערב הוכרז גם על מוצר השנה :כתב השירות רפואה
אישית – מבית מגדל ,הכולל אבחון מהיר ,טיפולים ומגוון
שירותים .בנוסף הוכרז על זכייתו של פסגות ,שהוביל מהלך
חדשני בהקמת מרכז הידע לחינוך פיננסי.
בערב הוועידה הוענק ציון לשבח לשלמה חברה לביטוח,
שהציגה תחת הנהלתו של אורי אומיד שיפור בתוצאות
העסקיות ,הרחיבה משמעותית את פעולתה עם סוכני ביטוח
וזוכה להערכה רבה מצד הסוכנים" .היכולת שלנו לשנות תוך
כדי ניהול היא מה שהוביל אותנו לכאן" ,אמר אומיד.
תרי ישכיל ,סמנכ"לית השיווק והפרסום של פסגות ,ציינה
כי "הקמנו את מרכז הידע לחינוך פיננסי מתוך הבנה שרמת
המודעות ורמת החרדה של הלקוחות עלו – בטח כולכם פה
מרגישים את זה יום-יום  -הלקוחות שואלים יותר ורוצים
לדעת יותר".
גיל יניב ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח
במגדל ,אמר כי "השליחות של כולנו כאן היא לחפש יחס
תחלופה ראוי לאזרחים .כל חולייה פה בשרשרת צריכה
להירתם לטובת העניין ואנחנו עוד לא שם .השנה היתה
מאתגרת ,אבל שנה הבאה תהיה קשה הרבה יותר .אומרים
שצריך לרוץ הכי מהר ,ואז להגביר מהירות – זה מה שאנחנו
צריכים לעשות".
במהלך הערב נערך טקס מפעל חיים למנחם קלי ,מייסד ויו"ר
קבוצת קלי ,שאמר" :מנקודת הראות שלי ,המלאכה הצפויה
לי עדיין מרובה .אני לא הולך לשום מקום .בתחילת הדרך
חשבתי שכל עוד אנשים עובדים – יהיה צורך בטיפול בנושא
הפנסיה .מי חלם על החשיבות שיקבל נושא הפנסיה היום?

סוכן יקר,

מנכ"ל יונט ,שלמה אייזיק ,מקבל מגן הוקרה מנשיא לשכת סוכני הביטוח ,אריה אברמוביץ.

בתחילת דרכי אמרתי שאין תוכנית פנסיונית אחת שטובה
לכולם ,אבל במדינת ישראל היום יש רק תוכנית פנסיונית
אחת לכולם".
הוקרה נוספת נערכה לזאב אבן-חן ,המנכ"ל היוצא של איגוד
חברות הביטוח והתאחדות חברות ביטוח החיים" .כמי שהגיע
מהמשטרה הייתי רגיל לתפישה שאף פעם אין משהו יותר
חשוב ממה שאנחנו עושים שם" ,אמר אבן-חן" ,אבל גיליתי
עולם של דברים חשובים לא פחות".
שלמה אייזיק ,מנכ"ל סוכנות יונט ,שנבחרה לסוכנות הביטוח
העצמאית של השנה ,מסר בתגובה כי "אנחנו שמחים לקבל
את התואר בפעם השלישית ברציפות .תודה ענקית לעובדי
ולמנהלי יונט שגורמים לנו להיות הרבה יותר מאשר סוכנות
ביטוח .נמשיך לצמוח ולהרחיב את פעילותנו מעבר לעולם
מוצרי הביטוח ,פלטפורמת העסקים שלנו רבה ומגוונת .על
פי חוקי המונדיאל אנחנו צריכים כבר לקבל את מגן ההוקרה
לצמיתות".

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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ביטוח והפיננשסליםעדיף

איילון ביטוח

חברת הביטוח לשנת 2014
בתחום ביטוח כללי!
לרכישה פנה לסוכן הביטוח שלך באיילון
נת 2014

חבר
ת בי

טוח האלמנטר
לש

כנס הפיננסים

יו"ר אינפיניטי" :לסוכני הביטוח ולבתי
השקעות מגיע להרוויח על עבודתם"

הבעלים והיו"ר של קבוצת ההשקעות אינפיניטי ואילים,
אמיר איל תופש את תפקידו של סוכן ביטוח כיום כ"פמילי
אופיסר"".הסוכן צריך לרכז את כל הנושאים הפיננסיים
והביטוחיים של המשפחה ,לנתב את הבעיות
לפתרונות וכך צריכה להיות תפישת עולמו",
הוא מסביר בראיון לקראת כנס הפיננסים
שעורכת הלשכה לראשונה.
לדברי איל ,שירצה בכנס ,סוכן הביטוח חייב
להתמקד בשני היבטים :מקצועיות ושירותיות.
"הנוסחה להצלחה טמונה קודם כל בשני
הגורמים האלה .הסוכן חייב להתמקצע כל הזמן
ולרכוש עוד ידע רלוונטי .היכולת לתת שירות
אישי היא נכס כי אין לכך תחליף .אני מאמין
שבסופו של דבר ,עם כל הקידמה והטכנולוגיה,
אנחנו בני אדם שרוצים להיות בקשר עם בני אדם .לכן זה
היתרון היחסי הכי גדול שיש לסוכנים על הביטוחים הישירים".
בנוסף מציע איל לסוכנים להתנהל באופן חכם ולא לעבוד מול
מספר מצומצם של גורמים" .זה עולם רווי מוצרים והצעות.
הטיפ הכי גדול שלי הוא להגדיל את כמות הגופים המקצועיים
שעמם פועל הסוכן ,לפצל את השירותים ולעבוד עם כמה
שיותר ספקים .הכוכבים של היום בתחום ההשקעות לא יישארו
כוכבים מחר .אבל הלקוחות נשארים והם רוצים תשובות –
הכתובת הראשונה שלהם היא הסוכן.
"לכן ,מבחינה עסקית יהיה זה נכון לחלק סיכון בין מציעי
שירותי ניהול רבים .הטעות הנפוצה בשנים האחרונות היא
שסוכנים מנתבים למקומות שיותר קל למכור .ואולם בית
השקעות כוכב היום יכול להיות הכי גרוע מחר ,הלקוחות ירצו
תשובות ואנחנו רוצים הרי שמשך חיי הלקוח אצל הסוכן יגדל.
כדי להשיג זאת בצורה הכי טובה צריך לדאוג לקשרי פעולה
מקצועיים עם מגוון ספקים .הסוכן חייב לזכור כל הזמן שהוא
עוסק בראייה אסטרטגית ,לפתח מוצרים וקהלי יעד חדשים
ולהרחיב את מעגל הלקוחות שלו".
איל מדגיש כי במסגרת מערכת היחסים בין בתי השקעות
לסוכנים כדאי לאמץ מגוון בתי השקעות בעלי ייחודיות/
מקצועיות /בידול בתחומים שונים של השקעות ,וליצור נבחרת
שעמה הסוכן עובד ובה לכל גורם ניהול יש את הייחוד שלו.
"כך ,כשהסוכן מציע ללקוח שירות הוא מציע מגוון רחב של
פתרונות באמצעות בתי השקעות שונים שלכל אחד יש את
השיטה שלו .אמנם לא כולם זולים ,יש מגוון מחירים .אבל גם

לסוכן מגיע להתפרנס בכבוד".
לדבריו" ,נושא ההכנסות בתחום כיום עובר כל גבול ,כי אם
הסוכן זמין עבור הלקוח  20שעות ביממה לא יכול להיות
שהוא לא יקבל על זה תגמול סביר .זו האווירה
שקיימת היום ,לקבל בלי לשלם .המוטו שלי
הוא :תשלם הוגן וראוי ,ומנגד תדרוש ותקבל
הרבה .מספיק עם עבודות חינם ,מכיוון שבסופו
של דבר אי אפשר לתת דברים בחינם ,וחינם
יוצא הכי יקר".
עם זאת ,מדגיש איל ,הסוכן חייב לעבוד
בשקיפות מול הלקוח כדי שיידע בדיוק על
אילו שירותים הוא משלם" .הלקוח צריך לדעת
מה הוא יכול לבקש ולקבל עבור הסכום שהוא
משלם .לפעמים מדובר בסכומים מצחיקים
של ממש ,אבל עקרון השקיפות וההגינות יבטיח חיים עסקיים
ארוכים ובטוחים .אני לא מזלזל בכסף ,אבל לסוכנים ולבתי
ההשקעות מגיע להרוויח בכבוד .מספיק עם דמי ניהול אפסיים.
לכן ,אם הסוכנים יבדלו את בתי ההשקעות שעמם הם עובדים
ויחד עם הלקוח יבחרו את הטוב ביותר עבורו ולאורך זמן ,כולם
ירוויחו :הסוכן ,הלקוח והמנהלים".
בהרצאתו ידגים איל גם את היחסים עם סוכנים דה פקטו
 איך נותנים שירות לסוכנים בבית ההשקעות" .מבחינתנו,הסוכן נהפך לבן משפחה .אם נחזור לסעיף המקצועיות,
חשוב לנו שסוכן שעובד אתנו יתמקצע ואנו מסייעים לו בכך.
למעשה ,הסוכן נהפך למתכנן פיננסי ופנסיוני .לא רבים באו
מהתחום הזה והם צריכים ללמוד אותו .סוכנים יכולים ללמוד
מהקשר שלהם עם בתי ההשקעות ידע רב בתחום הפיננסי
ואנחנו עושים זאת במסגרת התמקצעות הסוכן .יש כאן
פוטנציאל לקשר נפלא.
"למרות הסימביוזה בין סוכנים לחברות הביטוח יש מקום נרחב
להתחברות עם בתי השקעות בניהול סיכונים .כך ,הסוכנים
פותחים לעצמם ערוצים עסקיים מקבילים לאלה המסורתיים.
אני רואה בכך חשיבות גדולה לסוכן .זה ייטיב עמו כי התלות
שלו בחברת הביטוח תקטן .הסוכנים שעובדים עמנו מקבלים
שירות ברמה גבוהה מאוד ,כי אנחנו רואים בהם שותפים
עסקיים ,לכן יהיה זה נכון להרחיב את קשרי העסקים עם בתי
השקעות ,ובמיוחד בתי השקעות בוטיק".
כנס פיננסים הראשון של הלשכה יתקיים ביום שני ,ה15-
בדצמבר ,בתיאטרון הבימה ,תל אביב

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
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ההרצאה שתלמד אתכם איך להפוך
את מקצוע סוכן הביטוח לטרנד רותח

"סוכני הביטוח יכולים להפוך את עצמם לטרנד החם אל מול
הביטוח הישיר .כדי שהטרנד יתפוס הם רק צריכים ללמוד
כיצד להפיץ את הבשורה בקרב הצרכנים ,הלקוחות ושאר
העמיתים" ,אומרת ד"ר לירז לסרי ,מומחית ליצירת ולהפצת
טרנדים וחדשנות בעידן החברתי-דיגיטלי ,שתרצה בכנס
הפיננסים.
לסרי מסבירה בהרצאותיה כי לכולם יש מוצר ,מסר ,רעיון או
התנהגות שהם היו רוצים להפיץ באופן מדבק כאש בשדה
קוצים – בקרב הצרכנים ,בקרב לקוחותיהם (עסקיים או
פרטיים) ,בקרב העובדים בארגון ,בקהילה ,או בקרב מעגל
החברים הפרטי שלהם .במלים אחרות – כולנו היינו רוצים
להפוך את הרעיון החדש שלנו ל"טרנד".
"בבואנו לבסס מוצר או רעיון עלינו לשאול את עצמנו מהו
טרנד? מדוע מוצרים חדשים מסוימים הופכים לפופולריים
בעוד אחרים נכשלים? אילו מאפיינים מוצריים יכולים לסייע
ביצירת טרנד? אילו גורמים משפיעים על אימוץ חברתי?
כיצד פועלות קבוצות? האם קיימים חברים בקבוצה ,בארגון
או בקהילה המשפיעים על הצלחת הטרנד יותר מאחרים?",
מציינת לסרי.
לדבריה ,השאלות נועדו לתת כמה נקודות למחשבה" .סוכנים
יכולים לחשוב על מוצר או שירות חדש שהם רוצים להפוך
לטרנד .זו יכולה להיות גם סוכנות שמטמיעה לעובדיה
התנהגות או גישה חדשה ללקוחות .זה יכול לבוא ליד ביטוי
גם כשהופכים את סוכן הביטוח עצמו לטרנד מול הביטוח
הישיר".
בהרצאתה תסביר לסרי איך נוצרים טרנדים ומתפשטים בעידן
הדיגיטלי שבו כולם סובלים מהפרעת קשב קולקטיבית,
וטרנדים מתפשטים מהר וחזק ,ללא תקציבי ענק" .הצעד
הראשון עבור סוכני הביטוח צריך להיות ההבנה שהדברים

היום עובדים באופן אחר והבנה של כללי המשחק .הם לא
חייבים להשתמש בפייסבוק ובשאר הרשתות החברתיות.
ישנם עוד כלים שאפשר להשתמש בהם ,אבל צריך להבין
שאנחנו חיים בעידן אחר ממה שהיכרנו בעבר.
"אני רוצה שהסוכנים ייצאו מההרצאה עם הבנה של העולם
הזה ושירגישו שיש להם זווית ראייה חדשה .היום הכל
מתפשט באותה הצורה ,בין אם מדובר באופנה ,בבת מצווה,
באתגר דלי הקרח או בסוכני הביטוח .אם הם יצליחו להבין
איך טרנדים מתפשטים ,אולי הם גם יקבלו השראה ,כלים
ואומץ לעשות משהו בעצמם".
כנס הפיננסים הראשון של לשכת סוכני הביטוח יתקיים ביום
שני ,ה 15-בדצמבר ,בתיאטרון הבימה בתל אביב

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!
ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות ...אבל אין לך הראל.
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ללמוד ביטוח בגוף מקצועי -

הדרך הקצרה להצלחה!!!

להלן רשימת קורסי
הכשרה והשתלמויות
שייפתחו במכללה
בסמסטר הקרוב
(על פי הסדר הכרונולוגי)
ירושלים
קורס למזכירות
חיפה
ביטוח פנסיוני
תל-אביב
ביטוח פנסיוני
ירושלים
יסודות ודיני ביטוח
חיפה
יסודות ודיני ביטוח
תל-אביב
יסודות ודיני ביטוח
באר-שבע
יסודות ודיני ביטוח
תל-אביב
מתמטיקה ריענון
חיפה
ביטוח רכוש
תל-אביב
ביטוח תאונות
תל-אביב
כלכלה (בוקר)
תל-אביב
כלכלה (אחה"צ)
חיפה
כלכלה
תל-אביב
חשבונאות (בוקר)
תל-אביב
חשבונאות (אחה"צ)
תל-אביב
סטטיסטיקה ומימון
חיפה
מתמטיקה ריענון
סוגיות בביטוח פנסיוני חיפה
סוגיות בביטוח פנסיוני תל-אביב
חיפה
סטטיסטיקה ומימון
ירושלים
סטטיסטיקה ומימון
תל-אביב
ניתוח נ"ע
חיפה
ניתוח נ"ע

08/12/14
17/12/14
18/12/14
21/12/14
22/12/14
23/12/14
24/12/14
25/12/14
25/12/14
28/12/14
04/01/15
04/01/15
07/01/15
07/01/15
07/01/15
08/01/15
15/01/15
18/01/15
22/01/15
29/01/15
03/02/15
09/03/15
10/03/15

מחויבות אנושית,
מסירות ומקצוענות
ליווי מקצועי לכל
סטודנט לאורך
כל הלימודים
אפשרות לקבלת
מלגה לדור המשך
של חברי הלשכה

לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות ישירות אל המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני הביטוח בישראל
טל | 03-6395820 :פקסmachon@insurance.org.il | www.hamichlala-bf.org.il | 6395811 :

חדשות הלשכה

"פרסום ממצאי הביקורת בנושא השיווק
הפנסיוני משחיר את ציבור סוכני הביטוח"

מקרים שבהם לא נמצאו ליקויים כלל.
פרסום עמדת הממונה  -ממצאי ביקורת רוחב בנושא שיווק
"בכל הכבוד ,פרסום העמדה כמות שהיא ובלא הפירוט
פנסיוני פוגע ומשחיר את כלל ציבור סוכני הביטוח ,כך כתב
האמור פוגע ומשחיר ,ללא צורך ,את כלל ציבור
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ בשבוע שעבר
סוכני הביטוח ,תוך שגורמים שונים עושים בו
למפקחת על הביטוח דורית סלינגר ,בעקבות
שימוש מגמתי ,בין היתר בדרך הצגתו בעיתונות,
פרסום הממצאים.
באופן הפוגע בשמם הטוב של כלל סוכני
"ביום  23.11.2014פירסמת את העמדה שבנדון,
הביטוח ,כאמור ,ואנו בטוחים ,כי לא זו היתה
שבמסגרתה פורטו 'הממצאים העיקריים ,תוך
כוונת פרסומה של העמדה שבנדון בדרך האמורה
פירוט מקרים של יישום לקוי ויישום ראוי' של
לעיל".
ביקורות שערך אגף שוק ההון ב2013-2011-
אשר על כן ,מבקש ארברמוביץ" ,אנו מבקשים כי
בקרב בעלי רישיון לבחינת אופן התנהלותם
תבהירי ,בין היתר ,את הנתונים המפורטים לעיל,
בשיווק מוצרים פנסיוניים" ,נכתב.
בקשר עם הממצאים שפורטו במסגרת העמדה
"העמדה האמורה פורסמה בלא פירוט של מספר
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת
שבנדון ותגרמי לפרסומה מחדש באופן שימנע
הביקורות שנערכו ,של מספר המקרים שבהם
סוכני הביטוח
את הצגתה המגמתית ,כאמור".
נמצאו הליקויים המפורטים בדו"ח ובלא שצוינו

טוביה צוק נבחר לסגן נשיא לה"ב
המועצה הארצית אישרה הבוקר את בחירתו של טוביה צוק
לתפקיד סגן נשיא לה"ב .צוק מחליף את שלמה אייזיק
שפרש מתפקידו לפני חודשיים .צוק שמשמש כסוכן ביטוח
עצמאי מ 2003-נכנס לפני שנה לפעילות בלשכה .הוא מכהן
כיו"ר צוות התגובות ואחראי על יועצי הלשכה.
עם בחירתו הבוקר אמר צוק לחברי המועצה" :אני מתכוון
להתמקד בנושא הרגולציה ,בעיקר בסוגיית ההגבלים עסקיים
שמהווים מכשול לעתים בקרב העסקים העצמאיים בכלל
וסוכני הביטוח בפרט .אני מקווה להמשיך ולשאת בגאון
את שם הלשכה ולהמשיך את דרכם המבורכת של קודמיי
בתפקיד".

ביום ה' ,ה ,25.12-ב ,8:30-14:00-יקיים מחוז ירושלים
יום עיון מקצועי בתחום המיסוי,
בשיתוף איילון חברה לביטוח ,במלון דן בירושלים

כנס "החג של החגים" של מחוז חיפה והצפון
ייערך ב ,18.12-ב ,15:00-21:00-מלון רימונים בעכו

חדש בלשכה

הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות
אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר
לסמארטפונים ולטאבלטים.
ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל*2501
 11בדצמבר 2014
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חדשות הלשכה

ליסוב תשווק פוליסה משרדית ייחודית
של איילון לחברי הלשכה
מאת אלי שטרק ,יו"ר הנהלת ליסוב סוכנות לביטוח

ליסוב הגיעה להסדר עם איילון חברה לביטוח ,על פוליסה
משרדית ייחודית לחברי לשכת סוכני ביטוח ובתעריפים
אטרקטיביים מאוד .מדובר בפוליסה מורחבת ,על בסיס כל
הסיכונים ,לכיסוי משרד סוכן הביטוח ,שאף מכסה מבנה
ותכולת המשרד ,כולל רעידת אדמה ,נזקי טבע ,פריצה
וגניבה.
הפוליסה כוללת אופציה להרחבת כיסוי סייבר צד שלישי .כמו
כן כוללת הפוליסה הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה ,כמו
שבר שמשות ,עד  10%מסכום ביטוח התכולה; ביטוח כספים,
עד  5%מסכום ביטוח התכולה; שיחזור מסמכים ונתונים ,עד
 20%מסכום ביטוח התכולה .אובדן דמי שכירות ,עד 15%
מסכום ביטוח המבנה; ביטוח חפצי אמנות ,עד  20%מסכום
ביטוח התכולה.
כמו כן כוללת הפוליסה ביטוח תאונות אישיות לבעלים אחד
למקרה מוות ונכות ,עד  50אלף שקל; ביטוח צד שלישי -
למשרד הסוכן בגבולות אחריות של  20מיליון שקל לאחר
קניית רובד ראשון של מיליון שקל בפרמיה של  380שקל;
חבות מעבידים – כיסוי משלים בגבולות אחריות של  40מיליון
שקל למקרה ותקופה .לאחר קניית רובד ראשון של גבולות
אחריות של  20מיליון שקל; הפרמיה בחבות מעבידים – עד
שלושה עובדים פרמיה של  105שקל בשנה .עבור כל עובד
נוסף פרמיה של  40שקל; כיסוי להגנה בהליכים פליליים
לרוכשים חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי.
כמו כן ניתן לרכוש תמורת פרמיה בתעריפים נמוכים הגדלת

סכומים של:
•אובדן רווחים.
•אובדן הכנסה על בסיס יומי.
•אובדן דמי שכירות.
•כל הסיכונים ציוד אלקטרוני.
•כל הסיכונים למחשבים ניידים
•תאונות אישיות .
תעריפים:
תכולה/מבנה – אש /פריצה לפי מיון .0.14%
אובדן רווחים  -מיון  0.14%לתקופת שיפוי  12חודשים ,עבור
תקופת שיפוי בת  6חודשים ייערך חישוב לפי  60%מהפרמיה.
המיון המוצע כולל כיסוי לסיכוני רעידת אדמה וטבע.
ציוד אלקטרוני לפי מיון של .0.25%
מחשב נייד/נישא מיון לפי .2.25%
כספים לפי מיון של .0.8%
נאמנות לפי מיון של  0.75%מגבול האחריות.
טרור לפי מיון של .0.1%
פרמיית המינימום לפוליסה  1,000שקל.
לשירותכם:
שרית נהון ,חתמת עסקים באיילון03-7569612 :
sarit-n@ayalon-ins.co.il
אריאל ארז ,ראש תחום ביטוח של סוכנות ליסוב
03-6366508
lisov@insurance.org.il

עונת האלמנטרי נפתחה
מאת ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה והצפון

התחרות על דמי הניהול בביטוחי החיסכון וחוסר הוודאות
לגבי ביטוחי הבריאות בעקבות מסקנות ועדת גרמן ,פתחו
מחדש את עונת חיזורי החברות אחר הסוכנים
האלמנטריים .אם ב"עונות חלשות" מוכנות חברות
הביטוח להיקשר בחוזה אלמנטרי עם סוכן ,רק
בתנאי שימכור גם ביטוחי ריסק ,בריאות וחיסכון,
אזי כעת התמונה התהפכה.
סוכני ביטוח רבים שהיו מזוהים עם מכירות ביטוחי
חיים ,מקבלים באחרונה פניות להעביר גם את
האלמנטרי ובעיקר אלו המנהלים תיק ביטוח ריווחי,
ואילו "האלמנטריסטים" יותר מחוזרים מאי פעם.
אם חברות הביטוח פונות ,משמע שהן מוכנות
"ללכת לקראת" הסוכן .בהחלט מדובר בחלון הזדמנויות עבור
הסוכן וכדאי לו לנצל את המומנטום ולהשיג חוזה עבודה
משופר ,מעמלות גבוהות ועד מדפסת הפקה.
להלן כמה דגשים שיש לשים אליהם לב לפני חתימת חוזה:
א .לחתום על חוזה :יש חברות שיפתחו מספר ללא חוזה
עבודה ,אל תסכימו לכך .סיכומים צריכים להיכתב.
ב .לציין בהסכם שחברת הביטוח לא פונה בשום צורה שהיא,
ישירות למבוטח שלכם.
ג .הנחות לא יינתנו על חשבון עמלה ואם כן רק באישור הסוכן
פר פוליסה.
ד .עמלה בכיסוי רעידת אדמה :חברות הביטוח נוהגות לנקוב
בשיעור העמלה הכולל ,אך חלקן משלמות עמלה מופחתת
על כיסוי רעידת אדמה ,המהווה ברוב המקרים חלק לא מבוטל
 11בדצמבר 2014

מהפרמיה ,גם בביטוח דירה וגם בביטוחי עסקים ,אפשר
להתמקח על גובה העמלה גם עבור כיסוי זה.
ה .מדפסות ונייר פוליסה נראים לפעמים כדבר זניח
אך קיימות חברות שלא מספקות נייר הדפסה ואת
הנייר רוכש הסוכן בעצמו (הדפסה על נייר חלק).
החברה לא מספקת נייר? שתזכה אתכם על רכישת
הנייר .רוצים עבודה? שיספקו מדפסת איכותית.
ו .חוזר העמילות (שעוד לא אושר) מדבר על
ביטוחים פנסיונים בלבד (בינתיים) ,מה שאומר
שבביטוחים אלמנטריים אנו יכולים להמשיך ולבקש
עמלת רווח בכלי רכב (לרבות בכיסוי צד ג')
ובביטוחי דירות.
ז .בתיק ביטוח רווחי ובעיקר גדול ,המועבר מחברה לחברה,
אין כל מניעה לבקש גם עמלת היקף .לצורך כך רצוי להצטייד
בתוצאות ( )L/Rמהחברה הקיימת ולהגיע למו"מ מוכנים,
כשידכם על העליונה.
ח .עמלת חובה :חברות הביטוח פירסמו באחרונה רווחים נאים
ביותר בתחום האלמנטרי ,לרבות בחובה .זה בדיוק הזמן לבקש
מהם לשתף אותנו ברווחים ,בדמות עמלת חובה גבוהה יותר.
ט .הוצאות משרד :יש חברות שישלמו סכום מוסכם מראש ויש
כאלו שישלמו על בסיס הגשת חשבוניות .בכל מקרה ,בהיקפי
מכירה משמעותיים אסור לוותר על סעיף זה.
ולפני סיום ,העצה החשובה ביותר :לפני חתימה על חוזה למול
מבטח יותר מרצוי לגשת ליועץ המשפטי של המחוז שאליו
אתם משתייכים ולקבל ממנו הערות והארות.
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לשכת סוכני ביטוח בישראל
מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

"פיננסים  -כאן עכשיו
ובשבילך"
יום העיון יתקיים ביום שני  15בדצמבר  2014בשעה  08:30באולם תאטרון הבימה בתל אביב
* בתום יום העיון תתקיים האסיפה הכללית השנתית

תכנית יום העיון:
08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:15

12:15 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15

התכנסות רישום וכיבוד
דברי פתיחה :מר ארז גוטמן ,יו"ר תת ועדת פיננסים
מר אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה
"הרפורמה במסלול ההשקעה במוצרי חיסכון פנסיוני" ,מר רג'ואן גרייב,
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
"שוק הפיננסים והחסכון" ,מר אמיר איל ,יו"ר ובעלים קבוצת השקעות
אינפיניטי
סקר שביעות רצון חברי הלשכה מבתי ההשקעות וחברות הביטוח
מר ארז גוטמן ,יו"ר תת ועדת פיננסים
הפסקה
"יצירת והפצת חדשנות בעידן החברתי-דיגיטלי" ,ד"ר לירז לסרי ,מומחית
ליצירת והפצת טרנדים וחדשנות בעידן בחברתי-דיגיטלי .מרצה ומנהלת
אקדמיה בתוכניות מנהלות ישראליות ובינ"ל באוניברסיטת ת"א
"פוליסה פיננסית  -במסלול האצה"  -מר רן רשתי ,הראל חב' לביטוח
"השפעת הפיננסים על הכנסות הסוכן"  -מר תמיר אמסלם ,חבר לשכה
ארוחת צהריים

מנחת יום העיון :קרן מרציאנו
*התוכנית נתונה לשינויים
*ההשתתפות לחבר לשכה  -הינה ללא תשלום (לא תתאפשר כניסה ללא הרשמה מוקדמת)
*ההשתתפות למי שאינו חבר לשכה – ₪ 400

בעין משפטית

הנטל מוטל על המבטחת להוכיח כי
התובע היה מעורב בהצתת רכבו
מאת ג'ון גבע ,יועץ משפטי לסוכני מחוז מרכז

בבית משפט השלום בטבריה נדונה תביעתו של יוסף בן
שטרית ,שיוצג על ידי עו"ד נועם נהרי נגד הפניקס חברה
לביטוח בע"מ ,שיוצגה על ידי עו"ד פזית גולן ואח' .פסק הדין
ניתן בנובמבר  ,2014בהיעדר הצדדים ,מפי השופטת אוסילה
אבו אסעד.
באחד הלילות לקראת  ,21:10קיבל התובע שיחת טלפון
מראש הישיבה (התובע עובד בבית הכנסת)
שבה נתבשר על כך שמכוניתו עולה באש
(המכונית חנתה בסמוך לישיבה) .התובע
סר למקום ובהגיעו הבחין באנשי מכבי אש
בעיצומן של פעולות לכיבוי השריפה .בבוקרו
של יום המחרת הודיע התובע על האירוע
לסוכן הביטוח ולמשטרה .התובע וכבאי האש
שהוזעק למקום ,נחקרו במשטרת ישראל
על האירוע .בעקבות אירוע ההצתה פנה
התובע להפניקס בבקשה לתשלום תגמולי
ביטוח על סך  47,844שקל ,אלא שהדרישה
נדחתה על ידי הפניקס .לאור זאת ,הגיש התובע תביעה לבית
המשפט .הפניקס טענה כי בנסיבות המקרה לא קיים כיסוי
ביטוחי וזאת בין היתר בשל קיומו של חשד למסירת פרטים
כוזבים על ידי התובע אודות אירוע השריפה ,לרבות נסיבותיה
והגורם לה .בעניין הנסיבות האמורות ,טענה הפניקס ,כי דו"ח
חקירה שנערך לבקשתה העלה כי נמסרו לה פרטים מהותיים
מטעים וכי לתובע יד ורגל באירוע .בנסיבות אלו טענה הפניקס
כי מדובר בתביעת מרמה במטרה להונות אותה ולקבל ממנה
תגמולי ביטוח שלא כדין.
בית המשפט דן ,בין היתר ,בשאלה האם צדקה הפניקס
משסירבה לפצות את התובע?
החוקר מטעם הפניקס הצהיר כי התובע העיד בפניו כי בשעות
הצהריים של אותו יום הוא לא הצליח להתניע את מכוניתו
ובעקבות כך הזעיק לעזרה חשמלאי רכב מ"חשמל בארי",
שבעזרת כבלים הצליח להניע את הרכב .התובע נסע עם
מכוניתו נסיעה קצרה ובאופן אקראי הגיע לשכונת הדייגים,
שם דומם את המנוע .בעת שניסה להתניע את כלי הרכב
מחדש ,התברר לו שהדבר אינו אפשרי .במשך הימים שלאחר
מכן ועד להצתת הרכב ,כלי הרכב לא טופל במוסך .החוקר
חקר את רעיית התובע שאישרה בחקירתה כי הרכב נשרף ליד
הישיבה .בתשובה לשאלה מדוע חנה כלי הרכב באותו מקום,
השיבה רעיית התובע כי ככל הנראה הסיבה לכך היא שהתובע
עובד במקום .עוד נשאלה רעיית התובע אם לכלי הרכב היתה
בעיה מכנית והיא השיבה כי להבנתה הוא היה תקין .בתשובה
לשאלה כיצד נודע לה על המקרה ,השיבה רעיית התובע כי
ביום למחרת סיפר לה בעלה שקיבל שיחת טלפון מהישיבה
שבמהלכה הובאה לידיעתו העובדה כי מכוניתו עולה באש.
כאשר נשאלה רעיית התובע היכן היה בעלה בעת קבלת
השיחה השיבה כי אינה יודעת .החוקר ציין בתצהירו כי בעל
העסק "חשמל בארי" ציין בפניו כי לא ידוע לו שהוא ו/או מי
מעובדיו טיפל במכונית התובע בדרך כלשהי ,אבל כמה שעות
מאוחר יותר ,יצר בעל העסק לפתע קשר עם החוקר ומסר
לו כי ערך בדיקה ובעקבותיה הוא נזכר ,שעובד מטעמו נשלח
לכלי הרכב והניע אותו.
בית המשפט ציין כי כאשר מדובר בתביעות ביטוח ,קבעה
הפסיקה שנטל השכנוע ,כי המקרה שאירע נכנס לתנאי
השיפוי שבפוליסה ,מוטל על המבוטח ,ואילו הנטל להראות כי
התקיים אחד מהחריגים לחבות ,המשחרר את חברת הביטוח
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מאחריות ,מוטל על המבטח .בית המשפט קבע כי התובע
עמד בנטל השכנוע ,שהמקרה שאירע נכנס לתנאי השיפוי
שבפוליסה ועל כן עבר הנטל להפניקס .בית המשפט קבע כי
הפניקס לא עמדה בנטל שהוטל עליה וציין כי מחומר הראיות
עלה שהתובע אינו נוהג לשתף את רעייתו בכל מה שקשור
לטיפולים בכלי הרכב ,דבר העשוי להסביר את התשובות
שנתנה רעיית התובע לחוקר .עוד עלה מחומר
הראיות כי בחזקת התובע שני כלי רכב ,נתון
העשוי להסביר את התמהמהות התובע בכל
הקשור לתיקון כלי הרכב .העובדה שהתובע
לקח את כלי הרכב לנסיעה קצרה לאחר
התנעתו בעזרת כבלים ובחר לדומם את
המנוע ליד הישיבה ,מקבלת הסבר הגיוני נוכח
טענת התובע כי בסמוך מתגוררים הוריו .כלי
הרכב לא הושאר במקום ,אלא דורדר על ידי
התובע כמה מטרים קדימה לרחבה הסמוכה
לבית הכנסת שבו הוא עובד ,נתון העשוי
לשלול את רמיזות הפניקס למעורבות התובע במעשי ההצתה.
יתרה מזאת ,העובדה כי חשמלאי הרכב בארי שלל תחילה
שניתנה עזרה בהתנעת כלי הרכב ,ורק לאחר מכן טרח ליצור

קשר עם החוקר והסביר שאחד מעובדיו סייע לתובע באמצעות
כבלים שהביא ,הינה הגיונית על רקע העובדה כי העזרה
שקיבל התובע לא ניתנה על ידי בארי עצמו ,אלא על ידי עובדו
ללא תמורה.
בית המשפט קבע כי לא די בסתירות ובתמיהות שעליהן
ביקשה הפניקס להשליך את יהבה ,כדי להוכיח ,שהנזק אירע
בנסיבות אחרות או כי על ידי התובע נמסרו פרטים כוזבים
אודות השריפה .לפיכך ,חייב בית המשפט את הפניקס לשלם
לתובע פיצוי בסך  35,594שקל (ערך כלי הרכב המבוטח בניכוי
שרידי הרכב).
עד מועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם הוגש ערעור לבית
המשפט המחוזי.

ביטוח ופיננסים
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תביעה ייצוגית נגד מגדל בגין הטעיית רוכשי
ביטוח חובה באמצעות מחשבון הביטוח

לבית משפט השלום בכפר סבא הוגשה בתחילת דצמבר
תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח בסך  2.5מיליון שקל
בגין מצג שווא ,הטעיה ורשלנות של מגדל.
לטענת התביעה ,מגדל מפרסמת מודעות ענק ,על פני עמודים
שלמים בעיתונות ,בעלוני פרסום ובאינטרנט ,שבהן היא פונה
ללקוחות פוטנציאליים ומציעה להם הטבות שונות בביטוחים
אצלה .בין היתר ,מפרסמת מגדל הצעה לביטוח חובה באתר
של משרד האוצר באינטרנט" ,מחשבון ביטוח".
מחשבון ביטוח הוקם על ידי משרד האוצר כדי להקל על מי
שמבקש להשוות בין מחירי ביטוח חובה בחברות הביטוח
השונות .המבקש התעניין בחידוש ביטוח חובה ובירר את
מחירי חברות הביטוח המציעות אותו באתר .לאחר שהשלים
את כל הנתונים הנדרשים באתר ,מצא כי מגדל מציעה את
הסכום לתשלום הנמוך ביותר מבין החברות.
לכן ,בספטמבר יצר המשיב קשר עם נציגת סוכנות הביטוח
"ארז אהרון סוכנות לביטוח" וביקש לרכוש ביטוח רכב חובה
בסכום המוצע במחשבון הביטוח בסך  1.244שקל .ואולם
מגדל טענה כי על פי נתוני כלי הרכב של המבקש ,עלות
ביטוח חובה היא  1,323שקל .המבקש התעקש על המחיר
שהוצע לו באתר והנציגה ביררה שוב ושוב ,אך חזרה עם אותה
הצעה .היא טענה כי פער המחירים נובע ממערכת לבקרת

יציבות .EPS
על אף שהמבקש טען כי המערכת שמצויה במכוניתו מיובאת
לארץ כשהיא כבר מובנית בתוך המכונית ,השיבה הנציגה כי
אין באפשרותה לבטח אותו בסכום שצוין באתר .מכאן ,טוענת
התביעה ,ההטעיה שבפרסום.
המבקש פנה גם לסוכנויות נוספות של המשיבה ,וביקש
לבטח בביטוח חובה את מכוניתו במחיר המוצע באתר ,וגם
בעבור כלי רכב נוספים מדגמים שונים שבדק לפני כן באתר.
בכל אותן הסוכנויות קיבל המבקש את אותה התשובה .מכיוון
שתוקף ביטוח החובה שלו עמד לפוג ,נאלץ המבקש לשלם
למגדל ,כשהוא חש נפסד ומרומה.
"הטעיה היא הגדרה עדינה ביותר לזו" ,נכתב בתובענה.
"מדובר בעזות מצח ,בחוצפה ובהפרת כלל מסחר הוגן
בסיסיים .התנהלות המשיבה וכן התייחסותה המזלזלת לפניית
המבקש רק מעצימים את תחושת חוסר האונים של האזרח
הקטן אל מול חברת ענק בעלת שם ודבר בתחום הביטוח".
התביעה מבקשת מבית המשפט לקבוע כי הסעד המבוקש
הוא פיצוי על הנזקים הכספיים שנגרמו לכל חבר בקבוצה,
בגין מניעת ההטבה המוצעת ו/או פיצוי בגין עוגמת נפש,
הטעיה ,בזבוז זמן ,שנגרמו עקב נזקי ההטעיה ,בסך  500שקל
לכל חבר בקבוצה.

לאחר שבע שנים :חברת כלל חויבה לשלם
על הוצאות האשפוז של חולת אסטמה כרונית
בית המשפט קיבל את תביעתה של צעירה שאושפזה בבית
חולים בניו יורק ונדרשה לשלם כ 97-אלף דולר על האשפוז,
והורה לחברת כלל שביטחה אותה בהחזר הוצאות.
ראשיתו של הסיפור ב ,2007-אז
נסעה התובעת לטיול בארה"ב .ביום
הטיסה רכשו הוריה פוליסת ביטוח
לחו"ל של כלל .כשבוע לאחר שטסה,
אושפזה הצעירה במחלקת טיפול
נמרץ בבית חולים בניו יורק בעקבות
התקף אסטמה חמור שהיווה סכנה
ממשית לחייה.
התובעת השתחררה מבית החולים
לאחר שבועיים .ואולם חודשיים לאחר
חזרתה לישראל היא קיבלה חיוב
מבית החולים עבור האשפוז בסך
של כ 97-אלף דולר .משלא קיבל
את הסכום ,פנה שוב בית החולים לצעירה ודרש ממנה את
התשלום ,או שיפנה להליכי הוצאה לפועל.
התובעת פנתה לכלל וביקשה להפעיל את הפוליסה שנרכשה
עבורה ,שכללה כיסוי ביטוחי על הוצאות רפואיות ,אבל כלל
סירבה וטענה כי מדובר באשפוז עקב מחלת אסטמה שממנה
היא סובלת שנים ,והצעירה לא הצהירה על כך כשרכשה את
הפוליסה כפי שהיתה אמורה.
כלל טענה להגנתה כי בנוסף לעובדה שהתובעת לא הצהירה
על מחלתה הכרונית ,היא אף הובהלה באמבולנס למיון ימים
אחדים לפני נסיעתה ,בשל התקף אסטמה שנגרם בעקבות
מחלת ברונכיט חריפה .לטענת כלל ,אירוע זה מעיד על
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החמרה במצבה לפני רכישת הפוליסה ,כך שאינה זכאית
להחזר בגין החמרה נוספת .מה גם שעת שהגיעה לארה"ב
עדיין נטלה תרופות .כלל טענה גם כי על התביעה להידחות
בשל חוק ההתיישנות ,שכן עברו
למעלה משבע שנים מיום האירוע.
התביעה טענה בתגובה כי אין מקום
לטענת ההתיישנות ,מכיוון שהחברה
לא הודיעה על סירוב תשלום האשפוז
ועל הסירוב עצמו שמעה התובעת
מבית החולים עצמו ב .2010-כמו כן,
נטען כי הוריה של הצעירה הצהירו
על מחלתה והביקור הבהול בבית
החולים ,שממנו השתחררה תוך שעה,
לא היה קשור לאסטמה ,אלא למחלת
הברונכיט.
בית המשפט קיבל את טענות
התביעה וציין כי התנהלותה של חברת הביטוח לא היתה
תקינה .הוא חייב את כלל בתשלום הוצאות האשפוז.
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למעלה מ 70-סוכנים הגיעו למפגש בוקר
של מחוז השרון ולמדו איך להרוויח יותר

במפגש בוקר של מחוז השרון שנערך בבית הקפה בורוכוב 88
ברעננה ,בשיתוף חברת  In Houseבית השקעות השתתפו מעל
ל 70-סוכנים ,שיא של כל הזמנים ,כפי שמעיד יו"ר המחוז דניאל
קסלמן.
הנושא המרכזי במפגש היה "סוכני הביטוח יכולים להרוויח יותר".
"בתחילת המפגש נתתי סקירה של אירועי הלשכה הקרובים
ותחזית אירועים של הסניף והמחוז ל ,"2015-אומר קסלמן.
ד"ר אודי פרישמן עידכן את הסוכנים כי מתנהל מו"מ בין עורכי
הדין שלו לעורכי הדין של ערוץ  10בעניין הכתבה החד צדדית
בגנות ביטוחי בריאות פרטיים .בנוסף ,קרא פרישמן לסוכני
הביטוח לאתר לקוחות מרוצים שחייהם ניצלו בזכות ביטוח
בריאות פרטי ,מתוך כוונה להפיק סרטונים אודות כל אחד
מהמקרים ,במטרה להפיץ את הסרטונים בפגישות וברשתות
החברתיות ולהדגיש את חשיבותו של ביטוח בריאות פרטי
באמצעות סוכן הביטוח .פרישמן ביקש מהסוכנים לחשוב תמיד
על ערכים מוספים להעניק ללקוחות .כדוגמה ,הוא סיפר על
סוכן שהצליח להעניק ללקוח פיצוי משמעותי בתביעת רשלנות
רפואית.
בהמשך סיפר יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו
על החלטת המפקחת על הביטוח דורית סלינגר על הפסקת
ביטוחי נסיעות באמצעות משרדי נסיעות ,וכן על אישור ביטוח
קולקטיבי לשיניים בחברת הראל למשפחות הסוכנים במחירים
אטרקטיביים .אלון ספורנו ,רו"ח וסוכן ביטוח שמרצה בקורס
בנושא סוגיות בביטוח פנסיוני ,הדגיש את הצורך להשתלב
בקורס.
מנכ"ל חברת  In Houseאילן בויקו סיפר על קורס מקצועי
לסוכנים שעורך בית ההשקעות במטרה להכיר ללקוחותיו של
הסוכן את שוק הנדל"ן .סוכני הביטוח יוכלו לקבל ניסיון עשיר

בהדרכת הלקוחות וכן יזכו בתגמול נאה מאוד.
את המפגש סיים מ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר עם בינינו לבין
עצמנו .הוא עידכן על פעילות הלשכה מול המפקחת על הביטוח
וכן על הקושי בחידוש הפוליסה לאחריות מקצועית מול איילון
והפצת הפוליסה החדשה למשרדי סוכני הביטוח .לדברי קסלמן,
"הסוכנים אמרו לנו שהיה מפגש עשיר בתוכן ,שהיה כמו יום עיון.
על אף שסגרנו את ההרשמה יום לאחר פתיחתה עם  56סוכנים
הגיעו למעלה מ 70-איש .זה חסר תקדים".

מפגש בוקר של סניף חדרה :סוגיות בפוליסה
ובפיננסים ליד הים

למפגש בוקר של סניף חדרה שהתקיים השבוע בכפר הים
בחדרה הגיעו כ 30-משתתפים.
נושא המפגש ,שנערך בשיתוף סוכנות אליפים ,היה סוגיות
בפוליסה ותביעות צ.מ.ה
מפי שמאי הרכב יגאל אנקורי .בנוסף ,נציגי אליפים הרצו על
פיננסים.
לדברי יו"ר הסניף צביקה גופר" ,המקום שבו נערך המפגש היה
ליד הים והשרה אווירה נחמדה .בסוף המפגש נערך בינינו לבין
עצמנו עם מ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר ,שדיבר בעיקר על
פעולות הלשכה ביום-יום ,בעיקר מול הרגולציה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין  25שנה
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.
לאבי050-5234664-
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 .
מייל michaele@b4-u.co.il
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דרושים

סוכנות ביטוח מצליחה בצפון ת"א מחפשת
חתם/חתמת אלמנטרי למשרה מלאה.
ניסיון בעולם הביטוח  -חובה !
תנאים טובים ,אווירה חמה ומשפחתית.
ניתן לשלוח קו"ח לכתובתgorenins@gmail.com :
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!
מאזור המרכז בלבד!
דרושה למשרד ביטוח ותיק בנס ציונה עובדת
בכירה/חתמת בעלת ניסיון בביטוח אלמנטרי
עסקי .סודיות מובטחת.
להתקשר054-4260833 :
מיל israel@di-ins.co.il
שיתוף פעולה עם סוכן צעיר בעל ניסיון
למכירות פרט מתיק אלמנטרי גדול בנס ציונה .
סודיות מובטחת .ישראל 054-4260844 -
מייל israel@di-ins.co.il
למשרד בפתח תקווה במרכז העיר דרושה
פקידה /רפרנטית מנוסה בביטוחים אלמנטרים,
רצוי עם ניסיון בעבודה במשרד/סוכנויות ביטוח.
אפשרות לשעות גמישות.
קו"ח למייל as_ins@017.net.il
דרוש סוכן ביטוח מחדרה לרכישת תיק
פרטים dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

ביטוח ופיננסים

השכרה ושכירות משנה

להשכרה משרד בראשל"צ ,רחוב הרצל – 91
בנין צרפתי 2 .חדרים 35 ,מ"ר ברוטו.
לפרטים – יוסי 050-5240011
מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס"
בקרית אתגרים ברעננה 70 .מ"ר מחולק ל3-
חדרים ,הול כניסה לקבלת קהל ומטבח 2 +
חניות מקורות גדולות.
לפנות לדני קסלמן 0505-333048
או למייל kolan-99@012.net.il
בת"א ליד חברת ביטוח איילון ,עד  50מ"ר עם
או בלי שירותי משרד.
לפרטים דני מגשר
dani@gsr.co.il 054-4884220
בירושלים ,בבניין כלל ,מתפנה משרד מושקע
לסוכני ביטוח .מיקום מעולה.
לפרטים 052-2674820 :יעקב
להשכרה :ברחוב אפעל בפתח תקווה
משרדים בגדלים שונים.
לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :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

www.insurance.org.il
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