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"על הרשות לטפל במסגרת 
ההסדרה בשורשי הבעיה, שמקורם 

בראש ובראשונה בשוני הקיים 
בהגדרות אדם סיעודי בין הגורמים 

השונים ומהיעדר כללים"

 יש צורך בהגדרות אחידות להכרה 
באדם כסיעודי

 ההקלות בתביעות הביטוחים הסיעודיים שפרסמה רשות שוק ההון בשבוע שעבר מהווים 
בשורה צרכנית אמיתית, אך בו זמנית עלולים להביא להתייקרות מחירי הביטוח ואף להפסקתם 

‰ גדי נקבלי מפרט את השינויים העיקריים וההתאמות הנדרשות להסדרת הנושא

גבי נקבלי

שבוע שעבר פרסמה רשות שוק ההון, ב
בנושא  חוזר  טיוטת  וחיסכון  ביטוח 
סיעוד.  בביטוחי  תביעות  יישוב 
בניגוד לחלק מהכותרות והפרסומים שהופיעו 
מפקיעות  אינן  החדשות  ההנחיות  בתקשורת, 
מידי החברות את ההחלטה, אינן מחייבות את 
ואוטומטי  גורף  באופן  להכיר  הביטוח  חברות 
העובדה  סמך  על  רק  כסיעודי  במבוטח 
לגמלת  כזכאי  בו  הכיר  הלאומי  שהביטוח 
סיעוד, ואינן הופכות אותו למיישב התביעות 

של חברות הביטוח. וטוב שכך.
צרכנית  בשורה  המתוכננות  בהקלות  יש 
אמיתית שנועדה להקל על מבוטחי הביטוחים 
במוצר  הציבור  אמון  את  ולחזק  הסיעודיים 
הכרחי זה. אולם, להקלות הללו עלולות להיות 
ביטוחי  ענף  על  משמעותיות  השלכות  גם 
להתייקרות  דבר  של  בסופו  שיביאו  הסיעוד 
נוספת במחירי הביטוח ואף  הפסקת שיווק של 
חלק מהם, מה שיגרום לפגיעה עתידית דווקא 

במיליוני המבוטחים.
ככל שיהפכו לחוזר מחייב, ייכנסו ההנחיות 

לתוקף בתחילת 2018.

עיקרי החוזר 
הקלות באופן הגשת תביעת סיעוד - חברת 
לה  להגיש  ממבוטח  תדרוש  לא  ביטוח 
מידע שבאפשרותה להשיג באמצעות טופס 
ויתור סודיות, ולא תדרוש שטופסי תביעה 

יוחתמו על ידי גורם רפואי כלשהו.
לשלבים  זמנים  לוחות  וקיצור  הגדרת 
ולהכרעה  התביעה  ישוב  בתהליך  השונים 

בו.
על  שבוצעה  תפקוד  להערכת  התייחסות 
ידי הביטוח הלאומי או עבור חברת ביטוח 
ביצוע  תיאור  לעניין  מספק  כמידע  אחרת 
הביטוח  חברת  שהחליטה  ככל  הפעולות. 
ליישוב התביעה,  בידיה מידע מספק  שיש 
נוספת  תפקוד  הערכת  תבצע  לא  היא 

למבוטח.
בידה  שאין  החליטה  ביטוח  וחברת  במידה 
תידרש  היא  החלטה,  לקבלת  מספק  מידע 

הערכת  לבצע  רשאית  ותהיה  זאת  לנמק 
תפקוד מטעמה.

רשימת  לקבוע  תידרשנה  הביטוח  חברות 
ותפרסם  לביצוע הערכה תפקודית  ספקים 

אותה באתר האינטרנט.
הערכת תפקוד מטעם חברת ביטוח תבוצע 
)על  באקראי  שייבחרו  ספקים  ידי  על 
הערכות  ספקי  רשימת  מתוך  החברה(  ידי 

תפקוד.

קביעת כללים נוספים לביצוע חקירה.

לטפל בשורשי הבעיה
מעורבות הרגולטור ורפורמה בתחום נדרשת 
מתוך  להיעשות  חייבת  אולם  והכרחית, 
הסתכלות רחבה ומקצועית על כלל הגורמים 
טווח,  ארוכת  מדיניות  גיבוש  המעורבים, 
הקיימים  הכשלים  ומקורות  בשורשי  טיפול 

והבנת ההשלכות על מיליוני המבוטחים.
על  והחיוביים,  הנדרשים  הצעדים  לצד 
בשורשי  ההסדרה  במסגרת  לטפל  הרשות 
בשוני  ובראשונה  בראש  שמקורם  הבעיה, 
הגורמים  בין  סיעודי  אדם  בהגדרות  הקיים 
והנחיות  טפסים  כללים,  ומהיעדר  השונים 
נדרשות  בו  לאופן  באשר  ואחידים  ברורים 
יכולתו של מבוטח  חברות הביטוח לבחון את 
עצמו  בכוחות  יום  היום  פעולות  את  לבצע 

ולקבוע את זכאותו. 
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מעורבות הרגולטור ורפורמה בתחום נדרשת והכרחית
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ביטוח  סיעודי

שבנדון,  הנושא  להסדרת  מהמלצותיי  חלק  להלן 
כחלק מתפיסה רוחבית ומדיניות מקיפה וארוכת טווח:

יש ליצור הגדרה אחידה וברורה של הכרה באדם סיעודי, 
לפיה יעבדו כלל הגורמים המטפלים בחולים הסיעודיים 
ובהם משרד הבריאות, הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה, 
קופות החולים וחברות הביטוח. הדבר ימנע את הבלבול 
גוף  שכל  מהעובדה  הנובעים  הלקוחות,  של  והתסכול 

מגדיר אחרת מיהו אדם סיעודי.
מופשטת  הינה  סיעודי  בביטוח  הביטוח  מקרה  הגדרת 
ומשאירה מקום רב מידי לפרשנות. לא קיימים כללים 
יכולתו  את  לבחון  יש  לפיהם  ולמבחנים  לאופן  ברורים 
יש  של אדם לבצע את הפעולות המוגדרות בפוליסות. 
להגדיר טפסים ומבחנים אחידים ולקבוע מהן הבחינות 
מצבים  ובאילו  פעולה,  כל  עבור  לבצע  ומותר  שנדרש 
חלק  לבצע  לא  או  שמסוגל  כמי  יוגדר  שאדם  ייקבע 

מהותי מהפעולה.
)לדוגמה  דירוג  סולם  להגדיר  היא  האפשרויות  אחת 
בסולם של 5־1 ייחשבו ציונים של 3 ומעלה כאי יכולתו 
מהפעולה(.  מהותי  חלק  עצמו  בכוחות  לבצע  אדם  של 
מקצוע  מאנשי  שיורכב  צוות  להקים  יש  זה,  בהקשר 
אופן  הטפסים,  העבודה,  לקביעת תהליכי  אובייקטיבים 

הבדיקה, מרכיביה והדירוגים.
זו  ועדה  סיעוד.  מבוטחי  לפניות  ערר  ועדת  להקים  יש 
סמכות  ותקבל  אובייקטיבים  מקצוע  מאנשי  תורכב 
בין חברת ביטוח לבין מבוטח  ומכריע  גוף בורר  להוות 
בעבר,  גם  שהצעתי  וכפי  זה  בהקשר  מחלוקת.  במקרי 
לסייע  בכדי  שברשותי  והניסיון  מהידע  לתרום  אשמח 
לרשות ולשאר הגורמים ולהיות שותף בגיבוש והובלת 

צוותים אלה.
למבצעי  הביטוח  חברות  בין  הזיקה  את  לנתק  יש 
ביצוע הערכות  יותר.  חד  ההערכות התפקודיות באופן 
תפקודיות על ידי נותני שירות מתוך רשימה שתוגדר 
ותאושר על ידי הרשות )כפי שמוצע(. הבדיקה תבוצע 
בחירת  פי  על  הרשימה,  מתוך  אחות  או  רופא  ידי  על 
תעריף  לקבוע  )יש  הבדיקה  בגין  התשלום  המבוטח. 
הביטוח  וחברת  המבוטח  ידי  על  ישולם  מקסימום( 

במשותף ובחלקים שווים. 
הביטוח  ידי  על  שנעשתה  תפקוד  להערכת  התייחסות 
דעת  חוות  כאל  אחרת  ביטוח  חברת  עבור  או  הלאומי 
להתעלם  תוכל  לא  הביטוח  שחברת  באופן  מומחה, 
היא  הכוונה  בה.  ותחויב להתייחס לחלקים הרלוונטיים 
שאם הוכר אדם על ידי הביטוח הלאומי כמי שאינו יכול 
לבצע חלק מהותי מפעולה מסוימת, תהיה חברת הביטוח 
זו  פעולה  לבצע  מסוגל  שאינו  כמי  בו  להכיר  מחויבת 
הדבר  הפוליסה.  בתנאי  עמידתו  בחינת  לצורך  בלבד, 
יבטיח כי חברת ביטוח לא תוכל לקבוע רף זכאות נמוך 
יותר מזו שקבע הביטוח הלאומי לגבי כל פעולה בנפרד, 
הביטוח  מקרה  בהגדרת  הכלולה  בפעולה  ככל שמדובר 

שברשותו.
במידה וחברת ביטוח תבקש שלא להכיר בקביעת הביטוח 
הלאומי לגבי אי יכולת לבצע פעולה מסוימת, היא תידרש 
ממנה  לנדרש   בדומה  מפורש,  באופן  החלטתה  את  לנמק 

בנוגע לכל חוות דעת מומחה שהוגשה לה.

הכותב הוא יועץ הלשכה לביטוח בריאות וסיעוד
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בניסיון ה נזעקים  היום  כולם   - התקשורת  כנסת,  חברי  רגולציה, 
לפתור את נושא הסיעוד בעקבות בעיית הביטוחים הקולקטיבים 

הבעייתיים.
ולא  כיבוי שריפה  הנושא בשיטה של  מנסים לפתור את  כל אלה  ואולם, 
נותנים את דעתם למניעה ומציאת פתרון הולם וסופי לנושא מיוחד וכאוב 

זה.
כך לדוגמא, אם המדינה הייתה מכירה בהוצאה לסיעוד כהוצאה מוכרת 
עד לתקרה מסוימת לצורכי מס על ידי זיכוי או ניכוי, אין ספק שזה היה 

מהווה מאיץ לחיסכון למטרת סיעוד.

בעיית הסיעוד היינה בעיה ייחודית, וככזו  אמור להיות לה פתרון ייחודי 
מהיבט הכספי. הרוב סומכים על כך שכספים שצברו בימי חייהם הפעילים, 
רבים,  במקרים  זאת,  עם  מבוגר.  בגיל  מצוקה  בעת  בהם  לתמיכה  ישמשו 
שברגע  הרי  המקרים(,  ברוב  הקשיש  )כספי  במשפחה  שנצברים  כספים 
האמת לצערנו, עלולים להיות מופנים שלא לטובת הקשיש בכלל והקשיש 
הסיעודי בפרט ובניגוד לצרכיו. כבר ידענו מקרים בהם אפוטרופוסים או 
בני משפחה עלולים להיות מונעים משיקולים זרים שלא לטובת הקשיש, 
שאומרים לעצמם: מה זה יעזור לו? הרי ממילא הוא לא יודע מה קורה אתו 

ובסביבתו; ככה עושים כולם; עדיף להשתמש בכסף למטרה אחרת.
כדי למנוע מצבים כאלה מראש, צריך לייעד צבירת כספים למטרת כיסוי 
מצב סיעודי, כי רק כספים  שנועדו למטרת סיעוד וישמשו לסיעוד בלבד 
ימנעו טעויות שעלולות להיות בשיקול הדעת של הקרובים ביותר וכמובן 

שזו זכותו ולטובתו של הקשיש.
סילוק,  ערכי  עם  החיים  לכל  פרטית  סיעוד  פוליסת  הוא  הפתרון  לכן 

פרמיה קבועה, גמלה קבועה - זו פוליסה הנכונה לרגע האמת.

הכותב הוא יו”ר מחוז הדרום בלשכת סוכני ביטוח

אל תשליכני לעת 
זקנה – הפתרון הנכון

סו"ב יפת בקשי

.1

.2

צריך לייעד צבירת כספים למטרת כיסוי מצב סיעודי, כי רק 
כספים שנועדו למטרת סיעוד וישמשו לסיעוד בלבד ימנעו 

טעויות בשיקול הדעת של הקרובים ביותר ולטובתו של הקשיש
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חדשות  הביטוח

סלינגר מרחיבה את אפשרויות 
ההשקעה של הגופים המוסדיים

הממונה על שוק ההון מרחיבה את חלקם של המוסדיים באשראי הקמעונאי 
• יוכלו לממן עד מקסימום 49% ולא פחות מ־20% מהיקף ההלוואה

רונית מורגנשטרן

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
דורית סלינגר, פרסמה טיוטה לתיקון 
חוזר "כללי השקעה החלים על גופים 
אפשרויות  את  להרחיב  במטרה  מוסדיים", 
ההשקעה של הגופים המוסדיים ולאפשר להם 
אשראי  במתן  העוסקות  בחברות  להשקיע 

למשקי בית, שהינן צדדים קשורים.
מוסדי  למשקיע  מאפשר  המקורי  החוזר 
עד  של  בשיעור  קשור  לצד  הלוואה  להעמיד 
ליתר  זהים  ובתנאים  ההלוואה  משווי   20%
נמנים  שאינם  בהלוואה,  האחרים  המשתתפים 
על קבוצת המשקיעים של המשקיע המוסדי או 
על ידי בנקים שאינם צד קשור לגוף המוסדי. 
זו נועדה להתמודד עם ניגוד עניינים  מגבלה 

בהשקעת כספי חוסכים בצדדים קשורים. 
על פי התיקון שפורסם, מתוך כוונה לאפשר 
המשקיעים  של  ההשקעה  במקורות  גיוון 
ההלוואות  לתחום  וכניסתם  המוסדיים 

האפשרות  מוצעת  בית,  למשקי  הקמעונאיות 
המוסדי  המשקיע  של  החלק  את  להגדיל 
בהלוואה לצד קשור ל־49% בהלוואות שיינתנו 

בתקופה של שלוש שנים ובתנאים מסוימים.

הלוואה לבודד עד 50 אלף שקלים
על מנת להתמודד עם הסיכון המוסרי שטמון 
בהשקעה בתחום פעילות חדש למשקיע המוסדי 
המוסדי  במשקיע  השליטה  בעל  שגם  מוצע 
ישקיע לפחות 20% משווי ההלוואה. בנוסף, כל 
ידי  על  שיינתנו  מהלוואות  שיתקבל  תשלום 
עמלות  לרבות  בית,  למשקי  האשראי  חברת 
וריבית, יועבר למשקיע המוסדי לפי חלקו היחסי 

בהלוואות.
בתוך כך, סכום ההלוואה ללווה בודד לא יעלה 
על 50 אלף שקל, במטרה ליצור פיזור רחב של 
הטמון  היחסי  הסיכון  את  ולהפחית  הלוואות 
השקעה  בתחום  שמדובר  מכיוון  הלוואה.  בכל 

שבעל  ומכיוון  המוסדי,  המשקיע  עבור  חדש 
הבעלים  על  נמנה  המוסדי  במשקיע  השליטה 
ואין  רווחיה  מהשאת  נהנה  האשראי,  בחברת 
לו מומחיות קודמת בתחום זה, מוצע להבטיח 
את קרן ההלוואות שמעמיד המשקיע המוסדי 

בתקופת חייה הראשונה של חברת האשראי.
חברת  עוד  שכל  לקבוע  מוצע  כך,  לצורך 
בסכום  הלוואות   1,000 העמידה  לא  האשראי 
מצטבר של לפחות 20 מיליון שקלים, ועל ידי כך 
תצבור מומחיות, יובטחו במלואן קרן ההלוואות 
השנים  שלוש  במשך  המוסדי  המשקיע  שיעמיד 
של הוראת השעה. לאחר שחברת האשראי צברה 
מומחיות בהעמדת הלוואות למשקי בית והוכיחה 
הלוואות,  של  רב  מספר  להעמיד  שביכולתה 
מוצע להבטיח חלק מהשקעת המשקיע המוסדי, 
כך שקרן ההלוואה שהעמיד תובטח לו בחזרה כל 
עוד ההפסד הכולל מסך כל ההלוואות שהעמידה 

חברת האשראי אינו עולה על 5%.

אפשר להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר   כל הפנסים ומראות  הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות 
ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי   את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות:  כלל, מגדל ושומרה

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
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שירותי  תפעול

 מהו חשבון נאמנות לסוכן אשר 
נותן שרותי תפעול

נותן שירותי תפעול סולק כספים עבור המעסיק באמצעות חשבון נאמנות • אילו 
סוגי חשבונות קיימים ומהם החוקים החלים על בעל הרישיון

סו"ב יובל ארנון

תפעול ס שרותי  כנותן  המוגדר  וכן 
הינו אך ורק סוכן אשר סולק כספים 
חשבון  באמצעות  מעסיק  עבור 
מוגדר  הוא  רק  ולמעשה  שברשותו,  הנאמנות 
כנותן שרותי תפעול ומחויב בדיווח של ממשק 
דמי הסליקה ליצרנים החל מחודש יולי הקרוב.

עם  מוסדי  גוף  ההתקשרות של  בהסכם  כיום 
חשבון  בדבר  הוראות  נכללות  רישיון  בעל 
לאשר  צריך  המוסדי  הגוף  ולמעשה  נאמנות, 
כספים  לקבל  מוכן  אכן  שהוא  הרישיון  לבעל 

מהמעסיק בצורה זו.
כיום קיימים 3 סוגי חשבונות נאמנות:

 - מוסדי  גוף  לכל  נפרד  נאמנות  1. חשבון 
נאמנות  חשבונות  בבנק  יפתח  הרישיון  בעל 
עבור כל גוף מוסדי עמו יש לו הסכם התקשרות. 
אודות  דו”ח  המוסדי  לגוף  למסור  מחויב  הוא 
ניהול החשבון וביצוע פעולות בו אחת לרבעון 

לפחות.
בעל   – נאמן  בניהול  מפצל  חשבון   .2
בניהול  מפצל  נאמנות  חשבון  יפתח  רישיון 
וחשבון  הכללי,  הביטוח  דמי  ינוהלו  בו  נאמן 
ינוהלו כל ההפקדות בביטוח פנסיוני.  אחד בו 
הכספים בחשובות הללו יפוצלו כך שהסכומים 
הגופים  לטובת  ישולמו  בהם  המופקדים 
המוסדיים הזכאים, וכל העברת כספים מסוג זה 

מחייבת אישור מראש של הנאמן.
3. חשבון מפצל בניהול בעל הרישיון – בעל 
הרישיון יפתח חשבון נאמנות מפצל בתחומים 
בהם רשאי לפעול )כללי או פנסיוני(, הכספים 
הגופים  לטובת  יפוצלו  הנאמנות  מחשבונות 
יבצע  הרישיון  בעל  כאשר  הזכאים  המוסדיים 
הנהלת חשבונות כפולה תחת ביקורת של מבקר 

הכספים  העברת  את  יבדוק  המבקר  חיצוני. 
ופעם בשנה תיערך ביקורת על מערכות המידע 
התפעול.  מתבצע  באמצעותן  אשר  והתוכנה 
נאמנות  מחשבונות  הפקדות  העברת  במועד 
לחשבונות בנק של גופים מוסדיים, יועברו גם 

הפרטים הבאים בחלוקה לפי מעסיק:
מבוטח  לפי  בחלוקה  הפנסיוני  המוצר  סוג   
או  בקופה  עמית  מספר  חשבון,  מספר  כולל 

מספר פוליסה.
 שמות המבוטחים, תעודת זהות, שם המעסיק 

ומספר ח.פ או עוסק מורשה.
 שיעורי ההפקדה בפירוט לפי מבוטח, תגמולי 
עובד, מעביד, פיצויים, כיסוי ביטוחי אחר ככל 

שקיים וסכומי ההפקדה בגין כל רכיב.
 חודש העבודה הרלוונטי.

 שכר המבוטח.
בבנק  יפתחו  אשר  הנאמנות  חשבונות  על 
בעל  הנאמנות.  חוק  הוראות  יחולו  בישראל 
הרישיון יפעל לכך שחשבונות אלו יהיו נקיים 
חובות  עיקול,  משכון,  שעבוד,  מכל  וחופשיים 
לא  נאמנות  חשבונות  ג’.  צד  לטובת  זכות  או 
ימצאו ביתרת חובה, עמלות דמי ניהול ועלויות 
נוספות לא ישולמו מתוך הכספים אשר נמצאים 

בחשבונות הנאמנות.
נאמנות  חשבון  על  החלים  הכללים  כל  את 
מוסדי עם  גוף  "התקשרות  בחוזר  ניתן לראות 

בעל רישיון".

הכותב הוא יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני 
ביטוח

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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בעל הרישיון יפעל לכך שהחשבונות יהיו נקיים משעבוד, משכון, עיקול, חובות או זכות לטובת צד ג'
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“סוכן הביטוח העתידי חייב 
להתמקצע בכל תחום”

גיל – 36
מצב משפחתי – נשוי + 3

ותק במקצוע –  רישיון סוכן פנסיוני מ-2008 
למה בחרת לעסוק בתחום הביטוח?

“לאמא שלי דליה זקצר יש סוכנות ביטוח למעלה 
מ-20 שנה. הביטוח היה מוכר בבית ובחופשות מבית 

הספר תמיד הייתי בא למשרד של אמא, מבצע 
שליחויות פה ושם לחברות ביטוח וככה הכרתי את 

התחום. לפני שנכנסתי לעבוד במשרד של אמא, 
ב-2008, עבדתי בעבודות מזדמנות אבל תמיד 

נמשכתי לתחום הביטוח ויחד החלטנו שאכנס לעבוד 
בסוכנות. בהתחלה עשיתי עבודות פקידותיות יותר, 

אבל לאט לאט התחלתי גם למכור”.
בשם של הסוכנות אתם מזכירים את שוק ההון. אתם 

עוסקים בייעוץ בהשקעות?
“השם שונה בשנה האחרונה לאחר שהחלטנו להיכנס 

לתחום הפיננסים לאחר שזיהינו שיש לכך ביקוש 
מהלקוחות שלנו בביטוח. גייסנו לשם כך את אחי 

דניאל, שגם הוא בעל רישיון בביטוח פנסיוני ולומד 
היום תכנון פיננסי. אני מאמין שהלקוח שלי צריך 

לקבל מענה על כל נושא שהוא פונה לגביו, ואם הוא 
לקראת פרישה ומעוניין להתייעץ עם סוכן הביטוח 

שלו איך להשקיע את כספו, אז אני צריך לתת לו 

את התשובות לכך. זו הסיבה גם לשיתופי 
הפעולה שאני עושה עם סוכנים אחרים 

בתחום האלמנטרי למשל, והם נעזרים 
בי בתחום הפנסיוני. בצורה זו אנחנו 

מספקים ללקוחות שלנו מענה מקיף 
ככול שאפשר”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר 
שנים?

“אני מקווה לבנות במשך השנים קאדר גדול 
יחסית של שיתופי פעולה עם סוכנים אחרים 

וככה להתפתח ולגדול קדימה. אני לא רואה איך סוכן 
גדל ומתפתח משמעותית מגיוס לקוח ועוד לקוח. 

עיקר התיק שלנו בסוכנות הוא בתחום הסיכונים, וזה 
מה שמחזק את הקשר עם הלקוח כי זה המינימום 

שכל מבוטח מבין שהוא צריך. היום אני עובד על תיק 
עצמאי שלי ואנחנו בדרך לאחד הכול תחת סוכנות 

בע”מ”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

“אני סבור שהתדמית הלא כול כך טובה של סוכן 
הביטוח כיום נובעת מכך שרוב הסוכנים מתמקצעים 
בתחום אחד, בעיקר ולא יודעים לתת שירות מקצועי 

בתחום אחר. אם יש סוכן שעוסק בביטוח חיים 
בלבד וסוכן שיש לו גם ביטוח חיים וגם אלמנטרי, 

הלקוח יבחר בסוכן השני. סוכן הביטוח העתידי 
חייב להתמקצע בכל תחום, כולל פנסיוני. 
אם לקוח שלך באלמנטרי מתקרב לגיל 

פרישה, תפנה אותו לסוכן אחר? הלקוחות 
מאוד מעריכים את זה שבסוכנות שלנו 

הם יכולים לקבל שירות על כל נושא 
ובצורה הכי מקצועית”.

איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים 
כמוך?

“ללמוד כמה שיותר, להתמקצע, לקרוא ולהבין 
את חוזרי הפיקוח על הביטוח, אבל בעיקר ללמוד 
מכירות. בסופו של יום אנחנו מוכרים אוויר – אם 

יקרה לך כך וכך תוכל לקבל פיצוי. קשה למכור מוצר 
כזה, אבל אם תדע למכור בצורה הכי מקצועית תוכל 
גם לתת שירות יותר טוב. אם אתה לא נמצא כל הזמן 
במרדף אחרי עוד מכירה ועוד מכירה, אתה יותר פנוי 
להתמקצע ולתת שירות טוב יותר. שירות טוב זה גם 

שהלקוח יבין מה אתה מוכר לו, ואם אתה מקצועי 
יותר גם הלקוח שלך יבין טוב יותר ויקבל שירות 

טוב יותר. כמו כן, אני ממליץ על שיתופי פעולה עם 
סוכנים אחרים ששולטים בתחומים בהם אתם עוד 

לא שולטים, וכך להרחיב את ההיצע והפתרונות 
ללקוחות שלכם”.

סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

אפשר להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר   כל הפנסים ומראות  הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות 
ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי   את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות:  כלל, מגדל ושומרה

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

סו"ב אלעד זקצר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰ 
השבוע: סו"ב אלעד זקצר, סוכן עצמאי במשרד “זקצר ביטוח ושוק ההון" בכפר סבא
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

לויד’ס תפטר כ־100 עובדים 
בעקבות הברקזיט

פוליסת ביטוח חדשה 
בלויד’ס: כיסוי צד שלישי 

לסוחרים באמזון

האירופי ת מהאיחוד  בריטניה  ליציאת  נערך  לויד’ס  אגיד 
בשל  יפוטרו  עובדים  שכ־100  היא  ההערכה  )הברקזיט(. 
יוחלט  העברת חלק מהפעילות מחוץ למדינה. עד סוף החודש 

על מיקום החברה האירופית של לויד’ס.
התאגיד כבר החליט עקרונית להעביר חלק מהפעילות מלונדון 
לעיר אירופית. כמה ערים באירופה נבדקו, ביניהן לוקסמבורג, 

בריסל ופרנקפורט. 
בעיר  להתגורר  לעבור  הברירה  תעמוד  המפוטרים  בפני 
לפרוש  יעדיפו  שרובם  היא  ההנחה  להתפטר.  או  האירופית 

ולקבל פיצויים.

אגיד הביטוח לויד׳ס יוצא עם פוליסת ביטוח חדשה, שתעניק ת
ביטוח צד ג׳ לסוחרים באתר אמזון החוששים שיודחו מהאתר 

וייאבדו את פרנסתם.
מאחורי היוזמה עומד איש הביטוח האמריקאי טים קרייג, מנכ״ל 
בלויד׳ס  חתמים  לשכנע  שהצליח   ,Insurance Tech החברה 
עבד  שבעבר  קרייג,  הפוליסה.  חתמי  של  לקונסורציום  להצטרף 
לורין  באמזון,  מסוחרת  לפוליסה  הרעיון  את  קיבל  בלויד׳ס, 
 Wells ג’וראנס, שהיא גם סוכנת ביטוח ושותפה בסוכנות הביטוח

 .Insurance
ששמעה  לאחר  החדשה  הפוליסה  רעיון  את  גיבשה  ג’וראנס 
באמזון  מסוחרים 
בגורלם  עלה  מה 
סילוקם  בעקבות 
הודחו  הם  מהאתר. 
על  תלונות  בשל 
במסירת  איחור 
הסחורות או תלונות 
מוצדקות  בלתי 
שביקשו  מלקוחות 

את החזר כספם. 
מעריך  קרייג 
מיליון  כ־2  השנה.  כבר  יימכרו  כאלו  פוליסות   2,000 לפחות  כי 
אמריקאים סוחרים באמזון כיום, וההערכה היא שעלייה במכירות 
באמזון צפויה להוביל להגברת הביקוש לפוליסה בשנים הקרובות. 

מחצית מהנהגים המבוגרים 
בארה”ב לא יהיו מרוצים 

מנהיגה במכוניות אוטונומיות

קר חדש של ענקית הביטוח מיוניק רי, שנערך בארה”ב בשיתוף ס
פעולה עם גוגל, קובע כי הנהגים המבוגרים מסרבים לנטוש 

את הנהיגה הזהירה לטובת המכוניות האוטונומיות. 
מהנהגים   49% ומעלה,   65 בגיל  נהגים   1,001 שהקיף  הסקר,  לפי 
המבוגרים לא יהיו מרוצים מנהיגה במכוניות אוטונומיות, בעוד ש־53% 
אינם משתמשים בשירותי נסיעות משותפות ומעדיפים לנהוג בעצמם 

– גם אם שירות הנסיעות המשותפות יינתן במחירים נמוכים יחסית.
אמצעי  התקנת  מעדיפים  מבוגרים  שנהגים  מציינים  הסקר  עורכי 
כי  דיווחו  חיישנים. כשני שליש מהנהגים המבוגרים  כולל  זהירות, 
בדעתם לרכוש את אביזרי הזהירות. שני שליש אף ציינו כי ברכישת 
מכונית חדשה ייתנו עדיפות לאמצעי הזהירות, בתנאי שהמכונית לא 

תתייקר ביותר מ־5,000 דולר.
בשנת  כי  עולה  בארה״ב,  והבטיחות  האגרה  כבישי  מנהל  מנתוני 
2020 יהיו על כבישי ארה”ב כ־40 מיליון נהגים בגיל 65 שנה ומעלה.

גל של מיזוגים בקרב 
חברות ביטוח צפוי השנה 

ו״ח חדש של חברת רואי החשבון KPMG קובע כי ב-2017 ד
גדולות  ביטוח  חברות  של  והשתלטויות  מיזוגים  גל  צפוי 
בעולם.נציגי החברה ראיינו כ־200 מקבלי החלטות בחברות הביטוח 
מתכננות  מהחברות   84% כי  עולה  שנאספו  מהנתונים  הגדולות. 
לבצע רכישה של 2־3 חברות, בעוד ש־94% מתכננות השתלטויות. 
חברות  בקרב  יתבצעו  הרכישות  כי  דיווחו  מהחברות  שליש  שני 

בכמה מדינות.
מהדו״ח עולה כי הסיבות לרצון לרכוש חברת ביטוח הן מגוונות. 
חדשות,  תפעול  יכולות  בכך  להשיג  שואפים  מהמבטחים   78%
76% מהחברות רוצות להעמיק את הנגישות לטכנולוגיות חדשות 
את  לשנות  ברצונם  כי  ציינו  מהמבטחים  ו־33%  חדשה,  ותשתית 
אחוז  העסקי.  המודל 
דומה ציין כי שינוי מודל 
הוא  הקיים  התפעול 
לרצון  העיקרי  הגורם 

לרכוש חברות ביטוח.
רם מנון, שותף בכיר ב־
KPMG בארה״ב המייעץ 
כי  ציין  הביטוח,  לתחום 
בוחנות  הביטוח  חברות 
רכישה  עסקאות  ביצוע 
להיות  המבטחים  על  כי  מזהיר  הוא  זאת,  עם  צרכיהן.  על  שיענו 
זהירים בביצוע עסקאות שיהיו אופורטוניסטיות, מאחר שמבדיקת 
המעשית  הגישה  את  ביססו  טרם  מהם   37% הנשאלים,  תשובות 
המצדיקה את ביצוע העסקה. “המבטחים לא יכולים לקפוץ ולבצע 
עסקאות מזדמנות, אלא אלו חייבות להיות מבוססות אסטרטגית”, 

מזהיר מנון.

הרעיון לפוליסה עלה בעקבות סילוקם של סוחרים מאמזון

הרעיון לפוליסה עלה בעקבות סילוקם של סוחרים מאמזון

84% מהחברות מתכננות לרכוש 2־3 חברות



8 | 13 באפריל 2017 

 רגע  משפטי

בוררות: עשה ואל תעשה
ממשמעויות בחירת המיקום וקביעת הדין שיחול עליה ועד אפשרויות 

הערעור ‰ עו"ד גדעון פישר עם כל המידע על בוררות
עו"ד גדעון פישר

הבינלאומי ב ובמישור  בכלל  וררות 
בפרט, היא פעמים רבות אלטרנטיבה 
סכסוכים  לפתרון  וחיובית  חיונית 
יתרונות  כוללת  טיבה  מעצם  אשר  מסחריים, 
יעילה,  לאכיפה  האפשרות  שבראשם  רבים 
דין  יחיל  אשר  מראש  בורר  לבחור  האפשרות 
ספציפי, לשלוט בהליך המשפטי, בלוח הזמנים 
שלו ובהוצאות שלו, יתרונות של חסיון וכיוצא 

באלו.
במסגרת גיבוש וניהול הסכמי בוררות פעמים 
שמתבררות  שגיאות  עושים  דין  בעלי  רבות 
היעדר  בשל  ונעשות  גורל,  כהרות  בדיעבד 
בוררות  בענייני  מספק  ניסיון  או  מודעות 
ולפעמים גם בלי לשים לב שהצד שכנגד תכנן 
שיתאימו  כך  ניהולו  ואת  הבוררות  תניות  את 

לאינטרסים שלו בלבד.
הבוררות  מתחום  לכך  בולטת  דוגמא 
הבינלאומית היא ההסכמה בדבר מקום הבוררות. 
בה  המדינה  )בעיקר  הבוררות  עריכת  למקום 
היא תיערך( משמעות הרת גורל, היות ובהיעדר 
קביעה מפורשת אחרת, בתי המשפט במדינה בה 
לדון  מוסמכים  שיהיו  אלו  הם  ההליך  מתקיים 
זמניים  בסעדים  הבוררות,  הסכם  של  בתוקפו 
שנדרשים במסגרת הבוררות ובבקשות לאישור 
או ביטול פסק הבורר. צד להסכם, אשר לא בדק 
המיועדת  המדינה  דין  קובע  מה  מועד  מבעוד 
כמיקום הבוררות, עלול למצוא את עצמו בלי 
סעד  לקבל  יכולת  בלי  מחייב,  בוררות  הסכם 
אף  או  המקומי(  הדין  כללי  )בגלל  חיוני  זמני 
חסר  יום  של  בסופו  שיימצא  בורר  פסק  בפני 
ברטרוספקטיבה  מגלים  לעתים  כך  תוקף. 
שגיאות שניתן היה להימנע מהן עם קצת תכנון 
מראש ומחשבה טקטית נכונה עוד בעת גיבוש 

ההסכם וכן במהלך הליך הבוררות.

11 כללי זהב מרכזיים לקראת 
בוררות 

חצות"   "סעיף  ממלכוד  הימנעות   .1
להיעשות  חייב  הבוררות  הסכם  תנאי  ניסוח 
יסודי מראש, לאחר בדיקות מקדימות  בתכנון 
חיוניות, כדי להבין מהם באמת תנאי הבוררות, 
הבוררות  תניות  סכסוך.  פרוץ  של  במקרה 
חצות",  "סעיף  לכינוי  בפרקטיקה  זכו  בהסכם 
הסכם  עריכת  שבעת  התנאים  היותם  שם  על 
לאחר  אחרונים,  כלל  בדרך  מגובשים  מסחרי  
האחרים  והמשפטיים  המסחריים  התנאים  שכל 
ה"שונות".  לסעיפי  סמוך  וממוקמים  הוסדרו 
בביטול  אליהם  להתייחס  שגויה  נטייה  קיימת 
טעות  זו  כלליים.  בוררות  סעיפי  ולכתוב 

שעלולה לעלות ביוקר.

2. מושב הבוררות
מושב  את  לבחון  יש  בינלאומית  בבוררות 
יהיו  שלה  המשפט  שבתי  )המדינה  הבוררות 
המוסמכים לדון במעטפת של ענייני הבוררות( 

ואת דיני מדינת המושב ולא רק את מיקומה. 
נושאים  למספר  חשיבות  יש  זה,  בהקשר 

מרכזיים:
• תוקפו של הסכם הבוררות - לכל מדינה ישנן 
מדינות  ישנן  משלה.  פנימיים  בוררות  דיני 
 ,UNICITRAL רבות שטרם אימצו את אמנת
ולכן הפרשנות בדבר סוגיית תוקפו של הסכם 
בוררות יקבעו לפי הדין הפנימי של אותה מדינה 
המשמשת כמושב הבוררות ולא לפי כללי אמנה 
הסכם  שמחייבות  מדינות  ישנן  למשל,  כך  זו. 
הליך  לכפות  כדי  בכתב,  וברור  מלא  בוררות 
בוררות, ויש מדינות שיאפשרו כפיית בוררות 

על בעל דין גם בהיעדר הסכם בכתב ספציפי.
• סוגיית הסעדים הזמניים - בין היתר, חשוב 
אפשריים  זמניים  סעדים  אילו  מראש  לבחון 
מושב  מדינת  של  המקומי  הדין  מבחינת 
הבוררות, על מנת שאפשר יהיה לעתור לקבלם 
להימנע  שיאפשר  מושב  לבחור  לדעת  )או 
הבוררות.  במהלך  או  לפני  זמניים(  מסעדים 
כדוגמא, ניתן לציין צוויי אכיפה דיוניים כמו 
בענייני גילוי מסמכים, צווי עיקול, צווי מניעה 
חסרת  בלעדיהם  הבוררות  רבות  פעמים  אשר 

משמעות.
לתקנת  הבוררות  פסק  של  התאמה  מידת   •
מדינה  לכל   - מדינה  אותה  דיני  של  הציבור 

עלולים  אשר  משלה  ונורמות  עקרונות  יש 
כך  כדי  עד  למדינה,  ממדינה  להשתנות 
כהגיוני  ייתפס  בוררות  פסק  אחת  שבמדינה 
וסביר, ובמדינה אחרת אותו פסק בוררות בדיוק 

יימצא כסותר את תקנת הציבור. 
הדבר יכול לגרום אף לביטול פסק הבוררות, 
המשפטית  במערכה  בהצלחה  שנוהל  למרות 
בו  שהושקעו  ולאחר  הבוררות  טריבונל  מול 
כי  שיימצא  העובדה  בשל  ולו  רבים,  משאבים 
ונורמות  מרכזיים  עקרונות  עם  מתיישב  אינו 

של מדינת מושב הבוררות. 
של  המושב  שמקום  לקבוע  כמובן  ניתן 
עצמה  הבוררות  וכי   X מדינה תהיה  הבוררות 
תתנהל פיזית במדינה Y, אך צריך לקבוע זאת 
בחשבון  להביא  יש  זה  בהקשר  מפורש.  באופן 
לקשיים  גם  לגרום  עלול  שכזה  פיצול  כי 
שונים  דינים  של  מכלול  וליישום  משפטיים 
על בוררות אחת. על בסיס אותו עקרון, חשוב 
לבחון מבעוד מועד את דיני המדינה של מושב 
האם  לשאלה  ביחס  אף  כללי,  באופן  הבוררות 
ומשקפים סטנדרטיים משפטיים  הם מתאימים 
ראויים בכלל ולבעל הדין בפרט ביחס לעניין 

הנדון.
לתבוע  שניתן  הסעדים  הגדרת   .3

במסגרת הבוררות והחרגתם
לשלוט  רצוי  שבה  פלטפורמה  הינה  בוררות 
להביא  חשוב  זאת,  במסגרת  ובהיקפו.  בהליך 

להסכם  צד  של  שבאפשרותו  בחשבון 
את  לבחור  בוררות,  להסכם  או  מסחרי 

ניסוח תנאי הבוררות חייב להיעשות בתכנון יסודי מראש

fo
to

lia
ם: 
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שאפשר  הסעדים  או  הבוררות  תחומי 
בעלי  מסכימים.  עליה  בבוררות  לתבוע 
דין יכולים לא רק לקבוע את הדין שיחול על 
הבוררות, אלא לשלוט מראש על היקף החשיפה 
מסוים  וצד  ייתכן  בוררות.  בתביעת  שלהם 
את  הגביל  שלא  טקטיים,  משיקולים  יעדיף, 
וגם  בה,  האפשריים  והסעדים  הבוררות  תחומי 
זאת אפשרות שכיחה למדי, אך חשוב לעשות 

זאת באופן מודע ולא מתוך חוסר ידיעה.
יכול  סעדים  תחימת  של  בכלי  השימוש 
להיות משמעותי ביותר, במיוחד בהתחשב בכך 
שבוררות הינה הליך משפטי מחייב שאין עליו 
לדין  כפוף  אינו  ולפעמים  ערעור,  כלל  בדרך 
מהותי מסוים באופן שחושף את הצדדים לסיכון 
גבוה מאוד בסכומים עצומים, שייתכן ולא צפו 
אותם או לא ציפו להסכים לכך שבורר יכריע 

בהיקפים שכאלו.
4. קביעה של סמכויות הדיון של הטריבונל  
חשוב  הבוררות  סעיפי  את  מגבשים  כאשר 
לקבוע באופן ספציפי מה נמצא בגדר הסמכות 
של טריבונל הבוררות, הואיל ומה שלא מופיע 
במפורש כחלק מסמכות הטריבונל עלול להימצא 
מחוץ לגדרי הבוררות, ואז בעל דין, שסבר שאת 
כל ענייניו מול רעהו יוכל לנהל בבוררות, עלול 
משפטיים  להליכים  נדרש  עצמו  את  למצוא 
נוספים כדי לדון בחלקים מסוימים של הסכסוך.

5. קביעת הדין שיחול על הבוררות
ומגיעים  בוררות  בהסכם  מתקשרים  כאשר 
הדין  על  ומתן  המשא  מתקיים  שבה  לנקודה 
שיחול על הבוררות, חשוב להבין שאין מדובר 
בדבר של מה בכך. גם אם אחד הצדדים מוכן 
ההסכם  על  מסוים  זר  דין  להחלת  להסכים 
לגבי  בדיקה  שתיערך  ביותר  חיוני  והבוררות, 
המשמעות של הדין שמבקש הצד שכנגד להחיל 

על העסקה, ההסכם או הבוררות.
לסיטואציה  הצדדים  אחד  נקלע  פעם,  לא 
המסחריות  הנורמות  עולמו,  תפיסת  לפי  בה 
שהוא מכיר, או אפילו הדין של מקום מושבו, 
התנהלותו  לאופן  באשר  צודק  לחלוטין  הוא 
במסגרת העסקה, פרשנות ההסכם או דרישתו 
לאכיפת זכויותיו. ואולם, הדין הזר שהוחל על 
הבוררות כלל לא מכיר בזכויות אלו ואולי אף 
שולל אותם מכל וכל. ניתן להגיע להסכמה על 
דינים שבדרך כלל נתפסים כמקובלים במסחר 
האוניברסאלי, כמו הדין האנגלי, ואולם, חשוב 
לבחון את הסיכון או הפוטנציאל שיש בהחלת 

דין זה על המקרה הספציפי.
עלויות  על  מראש  ושליטה  קביעה   .6

הבוררות
בוררות יכולה להיות הליך משפטי יקר למדי, 
את  מראש  וקוצבים  מעריכים  לא  אם  במיוחד 
בעלויות  לחסוך  ניתן  אך  לניהולה,  התנאים 
ניתן לקבוע  באמצעות מספר צעדים. ראשית, 
כי ימונה בורר אחד במקום שלושה, לקצוב את 
הבוררות  כי  ולקבוע  ומספרם,  הדיונים  משך 
ותצהירים  טענות  כתבי  באמצעות  תתנהל 
כלל  שבדרך  דיונים  בימי  לחסוך  ובכך  בלבד, 
להגביל  להגדיר,  ניתן  ההליך.  את  מייקרים 

ולמקד את הליכי גילוי המסמכים )אם אמורים 
צו  או  הבוררות  מוסד  כללי  לפי  להתקיים 
בעיקר  חשוב  פרט  הבורר(,  של  פרוצדוראלי 
כשעוסקים עם צד שכנגד מארה"ב, או מחילים 
הואיל  וזאת  הבוררות,  על  ארה"ב  דיני  את 
והליכי גילוי המסמכים בארה"ב נרחבים ביותר 

בהיקפם וכרוכים בעלויות ענק. 
בנוסף, ניתן לקבוע בורר )או טריבונל בוררים( 
אחד  במקום  בעצמו,  הבוררות  את  שינהל 
לייקרו  שעלולים  הידועים  הבוררות  ממוסדות 
משמעותית. עם זאת, לחלק ממוסדות הבוררות 
בוררים, אשר  ושכר  עלויות  טבלת  יש  בעולם 
העלויות  את  ולהעריך  מראש  לבדוק  ניתן 

הצפויות בבוררות.
7. הגדרות פרקטיות של הבוררות

צדדים.  של  הסכמתם  יציר  היא  בוררות 
לפיכך, כשם שצדדים מסכימים על עצם הפניה 
לבוררות במקרה של מחלוקת או סכסוך, כך הם 
ופרקטיות  מינהלתיות  הגדרות  לקבוע  יכולים 
לניהול הבוררות שלהם, ולא להותיר זאת ליד 
המקרה או לשיקול דעת הבורר או בית המשפט, 

כל שכן לאחר פרוץ הסכסוך.
בעסקאות  מדובר  רבות  פעמים  זו,  במסגרת 
דווקא  לאו  יהיה  שהבורר  לכך  יתרון  יש  בהן 
זהותו  את  מראש  לקבוע  רצוי  ואז  משפטן, 
לא  חשוב  זאת,  עם  הרלוונטיים.  והכישורים 
לקבוע הגדרות מורכבות או נדירות מדי, כדי 
לא להיקלע למצב בו לא ניתן לאתר בורר עם 

הכישורים הנדרשים.
כמו כן, חשוב ורצוי גם לקבוע מה קורה אם 
בורר מסוים ימצא כמנוע לקיים את הבוררות 
על מנת שלא להגיע למצב בו מחמת מניעות 
של גורם ספציפי, תרד תניית הבוררות לטמיון. 
המנחים  הכללים  את  מראש  להכתיב  חשוב 
השפה  שיחול,  הדין  מבחינת  הבוררות,  של 
שאליהם  הזמנים  לוחות  הבוררות,  תתנהל  בה 
אפשר  כך,  בתוך  הבוררות.  טריבונל  מחוייב 

לקבוע אם רוצים פסק בורר מנומק. 
8. וידוא שהחותמים על הסכם הבוררות 

מוסמכים לעשות כן
הסכם  על  או  המסחרי  ההסכם  על  החתימה 
ואולם  טריוויאלית,  לפעמים  נראית  הבוררות 
לעתים נתקלים בסיטואציה בה מתברר שהגורם 
מוסמך  אינו  כלל  שכנגד,  הצד  מטעם  שחתם 

לחתום על ההסכם מטעם אותו צד.
פעוט  שנראה  בעניין  מדובר  אם  גם  לכן, 
הצד  של  דרישה  של  נעימות  בחוסר  כרוך  או 
שכנגד להוכיח למי יש סמכות לחתום מטעמם, 
שכל  לכך  וחיוני  לגיטימי  יסודי,  הינו  הדבר 

ההסכמה לבוררות לא תהיה ברכה לבטלה.
9. חיסיון הליכי הבוררות

אחד מיתרונות הבוררות הוא אלמנט החיסיון 
המתנהלים  מהתיקים  להבדיל  בו,  הגלום 
בבתי המשפט שבמדינות רבות הינם פומביים 
לציבור, החיסיון של הליך הבוררות אינו מובנה 

ואינו בהכרח קיים.
או  הינו חשוב  ההליך  וחיסיון  במידה  לפיכך, 
קיים כלל המכתיב את  כי  לוודא  חיוני, חשוב 

קיומו בכללי המוסד שתחתיו תנוהל הבוררות, 
המוסד  בכללי  חיסיון  המחייב  כלל  אין  ואם 
שתתנהל  בוררות  על  הוסכם  אם  או  לבוררות 
לא תחת מוסד בוררות מסוים, חיוני לכלול את 
תנאי החיסיון, בגוף הסכם או תניית הבוררות, 
חיסיון  אין  לחיסיון,  מחייב  מקור  ללא  שכן 

אוטומטי מחייב.
10. האכיפה אפשרית

וההערכות שיש  נפרד מהבדיקות  חלק בלתי 
בתניית  או  בהסכם  ההתקשרות  טרם  לבצע 
האפשרות  בדבר  להיעשות  צריך  בוררות, 
לאכיפה של פסק הבורר. ככלל, המענה לסוגיה 
זו נמצא במסגרת אמנת ניו יורק בדבר הכרתם 
ואכיפתם של פסקי בוררות – 1958, ואולם, לא 
לוודא  כדי  מספיק  זו  באמנה  טכני  עיון  תמיד 

שאכיפה של פסק בוררות אפשרית.
ייתכנו מקרים בהם הצד שכנגד הינו ממדינה 
אמורה  וככזו  יורק,  ניו  אמנת  על  שחתומה 
המעשה  בחיי  אולם  בשטחה,  אכיפה  לאפשר 
הדבר לא אפשרי, בין אם משיקולים משפטיים, 

פוליטיים ואחרים. 
הקושי באכיפה של פסק בוררות עלול לעלות, 
אף אם הדין שחל על הבוררות הוא דין של מדינה 
אחרת, שכן בבואם של בתי המשפט של המדינות 
השונות לבחון אכיפה של פסק בורר בשטחן, הם 

מחילים את הנורמות והדינים שלהם.
לא פחות חשוב להבין ולהעריך היכן נמצאים 
הנכסים של הצד שכנגד, ולהעריך את סיכויי 
נכסים  שכנגד  לצד  אם  מיקומם.  לפי  האכיפה 
את  לבחון  כדאי  בעולם,  שונות  במדינות 
בוררות  פסק  של  האכיפה  וסיכויי  אפשרויות 
הדין  בעל  יוכל  ומשם  ייתכן  מדינות,  באותן 
להיפרע, גם אם נתקבל בקשיים במדינה המושב 

של הצד שכנגד.
11. אפשרויות ערעור

בוררות  להליכי  המיוחסים  החסרונות  אחד 
היעדר  הוא  כיתרון(  גם  לראותו  )שניתן 
אפשרות ערעור. עם זאת, ישנן מספר מדינות, 
קיום  חקיקה המאפשרת  ישראל, שקידמו  ובהן 
של ערכאת ערעור כזו או אחרת על פסק בורר.
אפשרות  הישראלי,  בדין  כמו  כלל,  בדרך 
לכך  מראש  מפורשת  בהסכמה  מותנית  כזו 
של  להליך  לפנות  הצדדים  אחד  שבאפשרות 
לפני  לשקול  חשוב  בורר.  פסק  על  ערעור 
של  האינטרס  אם  הבוררות,  הסכם  כריתת 
המתקשר מאפשר ערכאת ערעור שכזו או לא, 
הבוררות  קיום  או  ההסכם  חתימת  לאחר  שכן 

האפשרות לא תתקיים בדרך כלל.
ראוי לציין כי בצד זאת, במוסד הבוררות של 
ICC קיים מנגנון ייחודי של פיקוח על פסקי 
ערעור  בערכאת  מדובר  אין  אמנם  בוררים. 
אך  הפיקוח,  מנגנון  אל  גישה  אין  ולצדדים 
מנגנון זה בהחלט משמש כפלטפורמה שבוחנת 
אם פסקי הבוררים תקינים, הגיוניים ומתאימים 

לכללים ולמתכונת שהוגדרה בבוררות. 

הכותב הוא מחבר הספר "הבוררות בעולם 
העסקי"
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 רגע    משפטי

המבוטח טרם שילם על פוליסת 
חובה? היא לא בתוקף

באחריות מי לפצות במקרה של נזקי גוף כתוצאה מתאונה? הקרן 
לפיצוי נפגעי תאונות דרכים או נהג הרכב בעת התאונה

עו"ד ג'ון גבע

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

נדונה ב בקריות  השלום  משפט  בית 
תביעתו של פלוני כנגד קרנית )הקרן 
נהג  דרכים(,  תאונות  נפגעי  לפיצוי 
קרנית  בע"מ.  לביטוח  חברה  ואליהו  הרכב 
הגיש  הוא  הנהג,  כנגד  ג'  צד  הודעת  הגישה 
הודעת צד ג' משלו כנגד אליהו וסוכן הביטוח, 
ואילו אליהו הגישה הודעת צד ד' כנגד הסוכן 

ואיילון חברה לביטוח בע"מ. 
והנהג  לטרמפ  התובע  המתין  הימים  באחד 
שהבחין בכך הציע להעלות אותו על האופנוע 
על  האופנוע  החליק  הנסיעה  במהלך  שלו. 
הכביש ולתובע נגרמו נזקי גוף, שבעקבותיהם 
הגיש כתב תביעה לבית המשפט כנגד קרנית 
חברת  גם  צורפה  יותר  מאוחר  ובשלב  והנהג, 
אין  שלאופנוע  מאחר  כי  טען  התובע  אליהו. 
פוליסת חובה, הרי שעל קרנית והנהג לפצותו. 
כאמור, קרנית הגישה הודעת צד ג' כנגד הנהג 
וטענה כי הוא רכב על אופנוע בבעלותו ללא 
בפיצוי  קרנית  שתחויב  וככל  ביטוחי,  כיסוי 

התובע יש לחייב את הנהג לשפות אותה.
הנהג הפנה אצבע מאשימה באמצעות הודעת 
כי  נטען  הסוכן.  וכנגד  אליהו  כנגד  ג'  צד 
ביטוח,  פוליסת  נכרתה  אליהו  לבין  הנהג  בין 
ככל  כי  נטען,  לחלופין  הסוכן.  באמצעות 
שייקבע אחרת, אליהו והסוכן אחראים לשפות 
שווא  מצג  בפניו  שהציגו  כך  בשל  הנהג  את 
ובתוך כך הפרו  רשלני לפיו האופנוע מבוטח, 

את חובותיהם כלפיו ונהגו בחוסר תום לב.
שרשרת ההודעות לא הסתיימה בכך, ואליהו 
הגישה הודעת צד ד' כנגד הסוכן ואיילון, אשר 
ביטחה אותו בביטוח אחריות מקצועית. בהודעה 
זו נטען כי ככל שתתקבלנה טענות הנהג, ובית 
המשפט יקבע שפוליסת החובה שרירה וקיימת 
או ככל שיתברר כי הסוכן הטעה את הנהג, הרי 
שעל הסוכן ואיילון לשפות את אליהו בגין כל 

סכום שתחויב.

סתירות בגרסת הנהג
הנהג  לבין  בינו  כי  עלה  הסוכן  של  מדבריו 
פוליסת  עריכת  בעניין  שיחות  נערכו  אכן 
הכינה  שאליהו  לאחר  וכי  לאופנוע,  ביטוח 
שהתעודה  לנהג  הודיע  הוא  ביטוח  פוליסת 
מוכנה, אולם על מנת שזו תיכנס לתוקף עליו 
לשלם עבורה. לפי גרסת הנהג, כשבועיים לפני 
התאונה התקשר אליו הסוכן ומסר לו מיוזמתו 
והוא רשאי לעשות  הביטוח בתוקף  כי תעודת 

שימוש באופנוע. 

הסוכן  של  גרסתו  כי  התרשם  המשפט  בית 
הישר.  והשכל  הראיות  עם  ומתיישבת  אמינה 
הנהג.  בגרסת  רבות  סתירות  נמצאו  מנגד, 
בכך שסוכן  היגיון  כל  אין  כי  צוין  זה  בהקשר 
בתוקף  הביטוח  שתעודת  ללקוח  ימסור  ביטוח 
מבחינה  בנוסף,  שולמה.  טרם  שהיא  למרות 
לסוכן  צומחת  תועלת  איזו  ברור  לא  עסקית, 
הנהג  ואת  אותו  שמעמידה  הודעה  ממסירת 

בפני סיכון עצום.
התאונה  לאחר  חודשים  מספר  מכך,  יתרה 
הסוכן  אצל  לאופנוע  ביטוח  תעודת  נערכה 
של  למשמעויות  מודע  היה  הנהג  כאשר 
סוכן  לאותו  הנהג  של  פנייתו  כי  צוין  הדבר. 
פוליסה לאופנוע שהיה מעורב  ועריכת  ביטוח 
הקשות  טענותיו  עם  מתיישבת  אינה  בתאונה, 
את  והעמיד  התרשל  הוא  לפיהן  הסוכן,  כלפי 

הנהג בפני סיכון לחיוב כספי.
תוכנה  מותקנת  הסוכן  במשרד  כך,  על  נוסף 
פוליסות.  הנפקת  לקראת  מהלכים  לתיעוד 
הסוכן  לבין  הנהג  בין  הטלפון שנערכו  שיחות 
הנתונים  מכלול  לנוכח  אולם  תועדו  לא 
דבר.  לשנות  כדי  בכך  אין  בתיק,  והראיות 
וחיוני  הינו מרכיב חשוב  תיעוד מהלכים אלה 
המשפט  שבית  לראות  וניתן  הסוכן,  לעבודת 

עשוי לייחס חשיבות רבה לדברים. 
פסק הדין ניתן מפי כבוד השופט מוחמד עלי 
אין  כי  וקבע  הצדדים,  בהיעדר   ,2017 במרץ 

היו פרטי  הסוכן  בידי  לקבל את הטענה לפיה 
לא  והסוכן  הנהג,  לו  שמסר  האשראי  כרטיס 

שילם את התעודה. 
העליון,  המשפט  בית  של  להלכה  בהתאם 
במועד  לתוקף  נכנסת  חובה  ביטוח  פוליסת 
לא  זו  כי  ונקבע  והואיל  הפרמיה,  תשלום 
נכנסה  לא  שהפוליסה  שברור  הרי  שולמה, 
לתוקף. בהיעדר פוליסת ביטוח חובה ובקיומם 
של נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, יש מקום 
לחייב את קרנית. עוד נקבע כי יש לקבל את 

ההודעה ששלחה קרנית כנגד הנהג. 
כי  לקבוע  מקום  אין  כי  הוסיף,  המשפט  בית 
הסוכן  הנהג.  כלפי  כלשהי  חובה  הפר  הסוכן 
וביקש ממנו  הנהג  ביטוח עבור  הנפיק תעודת 
מסר  ולא  כאמור  פעל  לא  הנהג  אותה.  לשלם 
לא  מצידו  הסוכן  לסוכן.  אשראי  כרטיס  פרטי 
הזניח את הטיפול בהוצאת הפוליסה, ולמעשה 
מיד לאחר שקיבל מסמכים בנדון האיץ באליהו 
לא  זו  אולם  בהקדם,  ביטוח  תעודת  להנפיק 
שולמה. בית המשפט דן בנזקים שנגרמו לתובע 

ופסק כי על קרנית ועל הנהג לשאת בגינם.

* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

הכותב הוא יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוז 
תל אביב והמרכז

התובע טען כי מאחר שלאופנוע אין פוליסת חובה על קרנית והנהג לפצותו



11 | 13 באפריל 2017 

חדשות  הלשכה

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ. מעוניין לרכוש 
תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות כולל 

 michaele@b4-u.co.il 0528741331 .משרדים
סודיות מובטחת 

למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה 
סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון. 

 למעוניינים נא לפנות אל: 
sochen.project@gmail.com

לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות 
במשק, דרושים מנהלי תיק פנסיוני. דרישות: בעל 

/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני- חובה. 
ניסיון במכירות שטח - חובה. ניתן לשלוח קורות 

liatei@shekelgroup.co.il :חיים לכתובת

לסוכנות ביטוח בכפר סבא, דרושה פקידה 
 אלמנטריסטית בעלת נסיון, ידע בחיים יתרון

shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024

לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת 
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע בענפים 

duby@s-sapir.co.il :נוספים יתרון קורות חיים ל

לסוכנות ביטוח בצ'ק-פוסט חיפה דרושים סוכני 
ביטוח חיים/אלמנטארי עצמאיים תנאים מעולים 

לרבות הסכמי עבודה ללא התחייבות לפרטים: 
שי- 052-8033305

מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן:- 
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים 

למשרות חלקיות. עבודה מול קהל. רצוי ניסיון 
קודם במשרד ביטוח. העבודה 5 ימים בשבוע. 

 ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
.avi@aminut-cop.co.il פקס 089461896.

המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה 
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת 

ניסיון כולל שיווק. דיסקרטיות מוחלטת. נא 
 לשלוח קורות חיים והמלצות לת.ד  25155 

חיפה 3125101 

לחברת "לב-ארי סוכנות לביטוח" הממוקמת 
ברעננה דרוש /ה מסלק /ת בעל /ת ניסיון. 

העבודה כוללת סילוק תביעות רכב, דירה. משרה 
מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00־16:00 
או 08:30־16:30. תנאים טובים למתאים/ה. 

שכר 7500 שקל + נסיעות ותנאים סוציאליים 
המקובלים דרישות: ניסיון של לפחות שנתיים 

בתחום סילוק תביעות חובה. היכרות תוכנת 
בוסנובה /תוכנות הביטוח השונות יתרון. 

אחריות, אסרטיביות, ראש גדול, תודעת שירות 
גבוהה. נכונות לעבודה ברעננה. המשרה מיועדת 

 לנשים וגברים כאחד לפרטים וקו"ח: יובל
uv.levari@gmail.com 054-7771578

שכירות משנה

בית חם לסוכן הביטוח לשכירות בבנין ברוש 
במתחם חלונות הסיטי בחיפה. אפשרויות 
מגוונות. לפרטים מילשטיין בע״מ סוכנות 

לביטוח. 0545-270964 אורן 
לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 

לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות. המחיר הוא על 
בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב־2,200 שקל
להשכרה –חדר סוכן מאובזר + עמדת מזכירה 
+ משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות 

ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות 
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל 

המוקד . כמו כן אפשר להשכיר גם למשרדי 
סוכן כולל שירותי משרד. לפרטים לפנות למאיר 

0522248252
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך 

סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי, 
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים 

נוספים: שי: 052-8033305
להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט 

לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות. חנייה בשפע, לפרטים 

נוספים: שי- 052-8033305

379 מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים 
סגורים ואופן ספייס. שני חדרי ישיבות, חדר 

שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות 
מתחנת הרכבת. לפרטים משה 054-8101150 או 

moshe@etgarins.com

להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד 
ואו דלפק עבודה. במשרדים חדר ישיבות וקשר 

לחברות ביטוח ובית השקעות. מחיר לדלפק 
סימלי 350 שקל לחודש וחדר במחיר של 800 
שקל לחודש. לפרטים ניתן להתקשר לשרגא 

לידור 0546655736

להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז 
 פתח תקווה. לפרטים ניתן לפנות אל עדי  

054-2277146

להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק 
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין: שתי 
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין, קישוריות 

לכל חברות הביטוח , שירותי משרד מלאים 
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות / סוכן 

/ מוקד מכירות ושיווק / נציגות משרד מעיר 
 אחרת וכד' לפרטים: איל 052-2334332  

eyal@sos-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
 למכירה תיק אלמנטרי בחיפה

ameirr48@gmail.com
סוכן מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים 

קטן / בינוני באזור המרכז והדרום. אביחי 
050-9114142

בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה, בעלות 
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד, ו/או פינת 

עבודה “אופן ספייס “. המחיר פיקס = כולל כל 
המיסים + אפשרות למערכת הקלטת שיחות , 

ורבידי תוכנה. המשרד ממוקם בא-ת החדש של 
ראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה 

לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. לפרטים – 
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 שלמה

שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 
אלמנטרי באזור תל-אביב - 050-5332148

סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת 
למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים 

באלמנטארי/חיים לרבות שרותי תפעול 
פנסיוניים לעסקים לפרטים: שי- 052-8033305

לשכת סוכני הביטוח 
משתתפת בצער 
משפחת קורמן 
על פטירתו של  

חבר הלשכה

קורמן דוד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

סו”ב אורי צפריר: “המצב הנוכחי מקשה 
על ההתנהלות הפיננסית של הסוכנים"

לשכת סוכני ביטוח דורשת מחברות הביטוח להקדים את תשלום העמלות 
ל-9 בחודש, ולהעביר את המע"מ יחד עם העמלות

רונית מורגנשטרן

בשבוע ל  תפנה  ביטוח  סוכני  שכת 
ותדרוש  הביטוח  לחברות  הבא 
ל־9  העמלות  תשלום  את  להקדים 
בחודש, ולהעביר את המע"מ יחד עם העמלות. 
שבוע הבא תצא פנייה מסודרת בנושא לחברות 
אורי צפריר, מ"מ נשיא  הביטוח על ידי סו"ב 
לעבודת  שמפריע  בנושא  "מדובר  הלשכה. 
בדרך  העמלות  את  משלמות  החברות  הסוכן. 
הסוכנים  שרוב  בשעה  לחודש,  ב־15  כלל 
ב־9  במשרד  עובדיהם  שכר  את  משלמים 
את התאריך  חברות שאימצו  כבר  יש  בחודש. 
המוקדם יותר, לפחות באלמנטרי, כמו הפניקס, 
הכשרה ושלמה ביטוח. לעומת זאת, יש חברה 
בכל  ב־25  לסוכניה  העמלה  את  שמשלמת 

משכורות  את  משלמת  גם  היא  האם  חודש, 
העובדים שלה במועד זה?", אומר צפריר.

כאמור, נושא נוסף שמטריד את הסוכנים הוא 

של  בפיגור  מגיע  שלעיתים  המע"מ,  תשלום 
חודש ולא עם תשלום העמלה של אותו החודש. 
המדווחים  לסוכנים  גורמת  זאת  "התנהלות 
מול  ולבעיות  התאמה  לאי  מזומן  בסיס  על 

שלטונות המס”, מסביר צפריר.
הוא  לשנות  מבקשת  שהלשכה  נוסף  נושא 
באלמנטרי  העמלות  תשלום  במועדי  התאמה 
במועדי  התאמה  אין  מהחברות  "בחלק  וחיים. 
תשלום העמלות באלמנטרי וחיים, כשתשלום 
מזה של  אחר  במועד  מבוצע  אלמנטרי  עמלת 
עמלת ביטוחי החיים והפנסיה", מסביר צפריר. 
“אנחנו מבקשים לקבל את כל העמלות במועד 
מסרבל  הנוכחי  המצב  כי  מע”מ,  כולל  אחד, 
ומקשה על ההתנהלות הפיננסית של הסוכנים”. 

אורי צפריר
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