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חדשות  הביטוח

־2016 נרשמה ירידה של כ־6% במספר ב
הביטוח  חברות  נגד  שהוגשו  התלונות 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  לרשות 
השירות  ממדד  עולה  כך  קודמת.  שנה  לעומת 
של חברות הביטוח שפרסמה הממונה על רשות 

שוק ההון, דורית סלינגר, בתחילת השבוע. 
לקוחות  שקיבלו  השירות  את  בחן  הסקר 
שפנו לאחד מערוצי השירות הישירים בחברת 
הביטוח. בביקורת לא נכללו לקוחות שלא פנו 
רק  שפנו  לקוחות  למשל  כמו  לחברה,  ישירות 

לסוכן הביטוח.
מהנתונים עולה כי מספר התלונות שהתקבלו 
אשתקד והתבררו הגיע ל־4,093 לעומת 4,250 
כי  נמסר  ההון  שוק  מרשות  ב־2015.  תלונות 
27% מהתלונות שטופלו על ידי הרשות, נמצו 
כמו  כנדרש.  שלא  פעלה  והחברה  מוצדקות 
הטיפול  הביטוח  בחברות  הסתיים  ב־2016  כן, 

ב־702,515 תביעות.
המדד מציג את המוצרים המרכזיים על בסיס 

השוואה יעילה ופשוטה בין ארבעה קריטריונים:  
אחוז התביעות בביטוחי פרט שאושרו ושולמו, 
רצון  שביעות  מידת  בהן;  הטיפול  ומהירות 
מספר  והמלצותיהם;  מהשירות  הלקוחות 
התלונות שהוגשו כנגד חברות הביטוח לבירור 
במוקדי  טלפוני  המענה  מתן  ומהירות  ברשות; 
מתייחס  השיחות  אחוז  החברות.  של  השירות 
דקות   3 בתוך  אנושי  מענה  ניתן  בהן  לחברות 
ועד  החברה  של  השיחות  מנתב  היציאה  מרגע 
בנתב(.  שיטוט  זמן  )ללא  אנושי  מענה  לקבלת 
 6,368 הביטוח  בחברות  בוצעו   2016 בשנת 

בקרות זמני מענה טלפוני
ייחודי  מבט  למבוטח  מספק  השירות  "מדד 
ומעמיק על פעילות חברות הביטוח ועל איכות 
השירות ללקוחותיהן", אמרה סלינגר. "המדד 
משקף את חזונה של רשות שוק ההון להציב את 
והחשיבות  הפעילות  במוקד  והמבוטח  החוסך 
של החברות. המדד מגביר את התחרות לטובת 
החלטות  לקבל  למבוטחים  מאפשר  הצרכן, 

את  ומוכיח  זכויותיהם,  את  ולממש  מושכלות 
יעילותו בשיפור התנהלות החברות".

חברות הביטוח המובילות
1. ביטוח רכב חובה - שירביט, ביטוח ישיר, 

AIG
 ,AIG - )'2. ביטוח רכב רכוש )נזק עצמי וצד ג

ביטוח ישיר, שירביט
 ,AIG שומרה,   – ותכולתה  דירה  ביטוח   .3

ביטוח ישיר
השתלות,  )ניתוחים,  בריאות  ביטוח   .4
 ,AIG ,תרופות ומחלות קשות( - ביטוח ישיר

הפניקס
אישיות,  )תאונות  אישיות  תאונות  ביטוח   .5

נכויות( - ביטוח ישיר, AIG, הראל
6. ביטוח סיעודי )פרט( - מנורה, מגדל, כלל

7. ביטוח נסיעות לחו"ל - הפניקס, ביטוח ישיר, 
AIG

הראל,   - עבודה  כושר  אובדן  ביטוח   .8

ירידה במספר התלונות נגד 
חברות הביטוח ב־2016

לתשומת לבן של החברות המסורתיות – גם השנה חברות הביטוח הישיר ממשיכות להוביל את מדד 
השירות של רשות שוק ההון • 17% מהתלונות שטופלו על ידי רשות שוק ההון נמצאו מוצדקות

רונית מורגנשטרן
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כלל, מנורה
9. ביטוח סיכון חיים )ריסק מוות( - 

ביטוח ישיר, AIG, מנורה

הפניקס במגמת שיפור
החברות  כי  נמסר  מהרשות 
באופן  השירות  ברמת  שהשתפרו 
בולט הן הפניקס בכל תחומי הביטוח 
)רכב, דירה, בריאות וחיים(, ביטוח 
ישיר )בתחום ביטוחי הרכב, הדירה 

וחיים(, ו־AIG )בתחום החיים(.
עם זאת, במספר חברות חלה ירידה 
ברמת השירות. שלמה )בתחום ביטוח 
ביטוח  )בתחום  איילון  ודירה(,  רכב 
)בתחום  הכשרה  וחיים(,  דירה  רכב, 
ביטוח  )בתחום  ומנורה  חיים(  ביטוח 

רכב ודירה(.

זמני המתנה
זמן ההמתנה הממוצע הגבוה ביותר 
לנציג בביטוח חיים עומד על כמעט 
בחברת  הכשרה.  בחברת  דקות  שש 
הוא  ההמתנה  זמן  זאת  לעומת  כלל 
הנמוך ביותר ועומד על פחות מדקה 

וחצי.

חדשות  הביטוח
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ניצחון לסוכני הביטוח: סוכני נסיעות 
יפסיקו למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

בג"צ קבע השבוע כי החל מ־1 ביוני 2018, רק בעל רישיון יוכל למכור ביטוח נסיעות 
לחו"ל • סו"ב אריה אברמוביץ: “זהו ניצחון גדול לסוכנים ולמבוטחים שיוכלו לרכוש 

את הפוליסה המתאימה ביותר לצרכיהם מבעלי הרישיון המורשים לכך"

רונית מורגנשטרן

הנסיעות ל סוכני  שהתאחדות  אחר 
משכה את עתירתה לבג"צ, קבע בית 
המשפט ביום שני השבוע כי החל מה־1 
יוכלו סוכני הנסיעות למכור  2018 לא  ביוני 
לחו"ל, אלא אם הם מחזיקים  נסיעות  ביטוחי 
העליון  המשפט  בית  ביטוח.  מכירת  ברישיון 
דנציגר,  יורם  שופטים,  שלושה  של  בהרכב 
נאור,  מרים  הנשיאה  ובראשות  מזוז  מני 
הסתמך על החוזר האחרון של דורית סלינגר, 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
שבו הורתה הממונה כי רק בעל רישיון יוכל 
למכור ביטוח נסיעות לחו"ל. החוזר היה אמור 
להיכנס לתוקף ב־1 באוגוסט הקרוב, אך בית 
 2018 ביוני  ל־1  החלתו  את  דחה  המשפט 
“במטרה לאפשר למשרדי הנסיעות, אם יבחרו 
ביטוח",  כסוכני  עובדים  להכשיר  כן,  לעשות 

נקבע בפסיקה.

סאגה של 30 שנים
סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה  סו"ב 
ביטוח שניצח על המאבק הארוך בנושא, בירך על 
ההחלטה ואמר בכנס סוכני הביטוח השנתי של 
 PassportCard חברת ביטוח הנסיעות לחו"ל
ולמבוטחים  לסוכנים  גדול  ניצחון  "זהו  כי 
שיוכלו לרכוש את הפוליסה המתאימה ביותר 
לכך.  המורשים  הרישיון  מבעלי  לצרכיהם 
סוכני  בהן  האחרונות  השנים   30 של  הסאגה 
הנסיעות מוכרים ביטוח ללא כל הבנה והעמקה 

בנושא נגמרה", אמר אברמוביץ והוסיף כי "בית 
למכירת  מקום  אין  כי  קבע  העליון  המשפט 
והסמכה  רישיון  ללא  לחו"ל  נסיעות  ביטוחי 
השונות,  הוועדות  משתתפי  לכל  חוק.  פי  על 
מחו"ל  אורחים  כנסת,  חברי  שרים,  זה  אם  בין 
הדרך  כל  לאורך  ברור  היה  המעורבים,  ושאר 
סוכני  ידי  על  רק  ימכרו  ביטוח  שפוליסות 
בעבר,  היה  הביטוח  סוכן  חוק.  פי  על  הביטוח 

קיים בהווה וימשיך להתקיים בעתיד".

יואל אמיר, מנכ"ל PassportCard, הביע 
ואמר  בג"ץ  מהחלטת  רצון  שביעות  הוא  אף 
בכנס כי "תחום ביטוח הנסיעות לחו"ל הוא לא 
מוצר מדף שאפשר למכור כמו סלולארי, אלא 
מוצר שדורש מיומנות. לכן, אנחנו שמחים על 
החלטת בג"ץ היום. גופים ללא רישיון לעסוק 
כרטיסי  וחברות  נסיעות  סוכני  כגון  בביטוח, 
ביטוח  פוליסות  למכור  יורשו  לא  האשראי, 

לנסיעות לחו"ל יותר".

חדשות  הביטוח        

TOP קרן אור
פוליסת מחלות קשות במנורה בהיקף הביטוח הרחב ביותר!

 מספר מחלות מינימלי הגורמות לביטול הפוליסה
 אין הפחתת סכום ביטוח עד תום תקופת הביטוח

 ניתן לתבוע יותר מ 2 מקרי ביטוח במרבית המחלות
 תגמולי ביטוח נוספים )Carcinoma in Situ בשד, ביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית

     עד לרמה של Gleason 6( בשיעור גבוה מהממוצע בשוק
 100% תגמולי ביטוח בגין סרטן שני )בחלוף תקופת האכשרה( 

www.menoramivt.co.il  | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה. 

אברמוביץ ואמיר. אין מקום למכירת ביטוחי נסיעות לחו"ל ללא רישיון והסמכה
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דביר רפ

רונן דניאל

רענן שמחי

חדשות  הלשכה

חיילים משוחררים יוכלו לממן את לימודיהם 
במכללה באמצעות כספי הפיקדון 

לאחר שנתיים וחצי של מאמץ קיבלה המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח אישור ממשרד הכלכלה

רונית מורגנשטרן

לשכת ה של  וביטוח  לפיננסים  מכללה 
סוכני ביטוח קיבלה את אישור משרד 
של  פיקדון  כספי  למימוש  הכלכלה 
בעקבות  בה.  ללימודים  משוחררים  חיילים 
המוסדות  ברשימת  כעת  מופיעה  המכללה  זאת 
חיילים  להכוונת  היחידה  של  המומלצים 
לומדים  כבר  אלה  בימים  בצה"ל.  משוחררים 
מספר חיילים משוחררים לרישיון סוכן במכללה.

שנתיים  לאחר  התקבל  האישור 
של  משותף  מאמץ  של  וחצי 
שמחי,  רענן  הלשכה,  מנכ"ל 
מנהל המכללה, רונן דניאלי, 
ועדת  יו"ר  רפ,  דביר  וסו"ב 

הסוכנים הצעירים בלשכה.
את  רפ  יזם   2015 בתחילת 
היחידה  עם  קשר  ליצור  הרעיון 
להכוונת חיילים משוחררים כדי שתפנה חיילים 
כי תנאי הסף  הובהר  בירור  אל המכללה. לאחר 

לשיתוף פעולה עם היחידה הוא הכרה 
של משרד הכלכלה במכללה כמוסד 
בכספי  ללימודים  המאושר  לימודי 
האחרונות עמלו  "בשנתיים  הפיקדון. 

רענן שמחי ורונן דניאלי והצליחו לקבל 
ולרמתה  למאמציהם  הודות  האישור  את 

הגבוהה של המכללה", מספר רפ. "אני רואה בכך 
תרומה ענקית להגדלת מספר התלמידים בסניפי 
וצעיר  חדש  דם  והכנסת  הארץ  ברחבי  המכללה 
צעירים  לסוכנים  הוועדה  ביטוח.  סוכני  ללשכת 
עשתה ותמשיך לעשות כל פעולה אשר תתרום 
הצעירים  הביטוח  סוכני  של  המקצועי  לקידומם 
בישראל ולהגדלת מספר סוכני הביטוח הנכנסים 

לענף".
משנתיים  יותר  של  סזיפית  עבודה  “לאחר     
לקבלת ההכרה ממשרד הכלכלה, יצרתי קשר עם 
יו”ר היחידה תא”ל )מיל’( דבורה חסיד כדי לקדם 
ובעקבות  היחידה  אנשי  עם  נפגשנו  הנושא.  את 

ברכת  את  מהיחידה  קיבלנו  הפגישה 
הדרך”, אומר שמחי. “הלשכה מעניקה 
לסוכנים  מרובים  מקצועיים  כלים 
הסיכונים  מנהלי  שיהיו  הצעירים 
וכעת  המדינה,  אזרחי  של  המשפחתיים 
את  המשוחררים  החיילים  בפני  גם  פתחנו 

של הדלתות להשתלב במשק הכלכלי והעסקי 
ישראל”. 

“מדובר  דניאלי,  לדברי 
בהישג למכללה וללשכה כי 
לא היינו שם עד היום. מעתה 
המשוחררים  החיילים  יוכלו 

הפיקדון  דמי  את  לנצל 
במכללה  לימודים  לטובת 

נהיה  כן,  כמו  וביטוח.  לפיננסים 
ברשימת ההמלצות של היחידה להכוונת חיילים 
משוחררים ונשתתף ביריד של היחידה עם ביתן 

משלנו בו נוכל לשווק את הלימודים במכללה”.
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰ השבוע: סו"ב איה בן הרוש, חברת 
תת הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח, מנהלת תיק עצמאי ושכירה במשרד אלי מוכתר סוכנות לביטוח בחיפה

גיל – 34
מצב משפחתי – נשואה + 3

ותק במקצוע –8 שנים בתחום הביטוח, סוכנת 
מורשית 3 שנים. מתמחה בביטוח אלמנטרי 
ופנסיוני, בעיקר בריאות, חיים פנסיה ותכנון 

פרישה
 למה בחרת להיות סוכנת ביטוח?

"אני דור המשך לאבא שלי, סו"ב אלי מוכתר, 
שעוסק בביטוח מזה 20 שנה. האמת שבהתחלה 

לא כל כך רציתי להיכנס לתחום אבל למרות זאת 
נרשמתי ללימודים, ולאחר שהתחלתי ללמוד 

התאהבתי בתחום”.
מה את אוהבת בו?

"אני רואה במקצוע הזה שליחות גדולה מאוד 
לטובת ציבור רחב מאוד של מבוטחים שאינו מבין 

ובעיקר אינו מודע לסיכונים שהחיים מזמנים".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים? 

“אין לי ספק שבעוד 10 שנים אני עדיין אהיה 
סוכנת ביטוח בתחום התכנון הפנסיוני, תוך 

שאמלא שורה של תפקידים משמעותיים בלשכה 
ואתן נקודת מבט נשית לפעילות הציבורית שלה. 

אני רואה את עצמי כמישהי שתהווה מרכז ידע 

חשוב בחייהם של כל הלקוחות שלי, אלווה אותם 
בכל אספקט ביטוחי ופיננסי, כמומחית למניעת 

סיכונים".

מה את חושבת על עתיד המקצוע של סוכן 
הביטוח?

"למרות כל החששות, סוכני ביטוח לא ייעלמו 
מסיבה פשוטה אחת - אנשים אוהבים להרגיש 

בטוחים, במיוחד שמדובר בבחירות כל כך מהותיות 
שמעורב בהם כסף רב. הלקוח לא יודע מה הוא 
רוצה או צריך ומה יש לו. הוא צריך הנחייה וליווי 

מקצועי, ואת זה רק סוכן ביטוח אישי יכול לעשות 
עבורו".

מה היית ממליצה לסוכנים וסוכנות צעירים כמוך?
"לסוכנות ולסוכנים הצעירים אני ממליצה ללמוד 

ולהתמקצע, לעבוד תחת סוכנות גדולה שיכולה 
לספק להם כלים וקורסים מקצועיים. לא לחשוב 

על מה ייצא לי ממכירה, אלא לחשוב מה המבוטח 
שנמצא מולי יכול להרוויח ממנה, ותמיד לזכור 

שמקצועיות זה שם המשחק. אני מאמינה שיהיו 
שיתופי פעולה בין סוכנים צעירים לוותיקים. 

דור ההמשך לא חייב להיות בעל ערך משפחתי. 
בנוסף, יש לי מסר מיוחד לסוכנות הצעירות – 
העובדה שאנחנו נשים היא רק לטובתנו, כיון 

שמדובר בעבודה עם המון רגש, מה שלא חסר 
לנו".

"מדובר בעבודה עם המון רגש" סוכן צעיר

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

טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה  יקר,  סוכן 
הראל,  כלל,  מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
וסקוריטס. חתמים  ק"ש  ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח 

בשירותי דרך 
אין בערך רק

קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ הנפח 8, ת.ד. 1715 א.ת. חולון 5811701 *בהתאם לתנאי כתב השירות.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
לפרטים פנה לחתם/ת בחברת הביטוח.

בן הרוש. "העובדה שאנחנו נשים היא רק לטובתנו"
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MDRT  כנס

חברי MDRT ישראל בדרך 
לכינוס השנתי באורלנדו

 לקראת הכינוס השנתי של MDRT בשבוע הבא, מספר יו"ר MDRT ישראל על הצפוי 
בכנס ועל הייחודיות שלו

סו”ב אלון אבן חן

שבפלורידה ב באורלנדו  יתאספו  ביוני   4
למעלה מ־12 אלף מבקרים מכל מדינות 
לבקר  יבואו  לא  הם  כמעט.  העולם 
יהיה  זה  כן,  ואם  בסיוורלד  או  בדיסניוורלד 
היא  הביקור  של  העיקרית  המטרה  כבונוס.  רק 

.MDRT הכינוס השנתי של
אשר  הישראלים  החברים  ישתתפו  בכנס 
המכסה  מועד.  מבעוד  לכנס  להירשם  הזדרזו 
התמלאה בקצב מסחרר שלא היה מעולם בכנסי 
ניתן למצוא את סו”ב  ובין הנוסעים   ,MDRTה־
יצחק שלומוביץ, סו”ב אורית מסחרי סגל, סו”ב 
מ"מ  ביגר,  ארנון  סו”ב   ,CLU גבאי  אלברט 
נשיא הלשכה סו”ב אורי צפריר וסו”ב דני אייל 
סו”ב  בנוסף,   .MDRTל־ הצטרף  לאחרונה  שרק 
יוסי אנגלמן יניף את דגל ישראל בטקס הדגלים 

המסורתי והמרגש.
MDRT הוא הארגון המוביל של בכירי סוכני 
יותר,  המונה  פיננסיים  ויועצים  חיים  ביטוח 
מתוכם  כש־120  בעולם  חברים  מ־60,000 
בישראל. הכינוס מבטיח להיות מרתק, מקצועי, 
ומופלא כמיטב מסורת הארגון. הכינוס  ססגוני 
סובב השנה סביב מוטיב של חדשנות והשראה, 
השונות  ובסדנאות  המרכזית  בבמה  והמרצים 

יתייחסו לכך בהרצאותיהם.
הדרום  הזמרת  תופיע  הפתיחה  בטקס 
ייצגה את אוסטרליה  דמי לם, אשר  קוריאנית 
באירוויזיון של 2016 וזכתה במקום השני. על 
הבמה המרכזית של הכינוס נראה בין השאר את 
 Game changers חברת  נשיא  בולס,  אריק 
ביי  ובגרין  ג’טס  יורק  בניו  פוטבול  ושחקן 
לגלות  לאנשים  המסייע  בעברו,  פאקרס 

ולמצות את הפוטנציאל החבוי בהם, ג’ייני לים,  
 Delivering Happiness חברת  מנכ”לית 
הופכת  אושר  מבוססת  תרבות  מדוע  שתסביר 
להיות אחד מהיתרונות התחרותיים המרכזיים 

בכלכלה המודרנית.
קייסי,  קרולין  גם  בכנס  ישתתפו  בנוסף 
מסוכנת”  “כחולמת  עצמה  את  שמגדירה 
היא כבר מחכה לחלוק עם משתתפי  ולטענתה 
לא  “לעולם   - שרכשה  האמנות  את  הכינוס 
להתייאש וליפול בצורה מרהיבה”. גיא קאווסקי, 
שותף  והיה  שייעץ  המקינטוש,  מחשב  מיוצרי 
בסטרטאפים רבים, יחתור ללמד את המשתתפים 
כיצד פרטים וחברות מסוגלים לשנות חיים של 
ישכנע, כפי  ריגס  בילי  אחרים בעזרת הקסמה. 
שעשה כבר למיליונים, כי התנאי החשוב ביותר 
להצלחה הוא הגישה, ופיטר שיהאן יציג כיצד 
מנהיגים מצליחים ליצור הזדמנויות במצבים של 

בלבול ושינוי כדי לייצר ערך אמתי לסביבתם.
נגלה  ממנה  נרד  אם  המרכזית.  הבמה  רק  וזו 
כי ישנם מפגשים וסדנאות שכל אחד מהם הוא 
שאפתנות  אדרנלין,  של  לווריד”  ישר  “זריקה 
שלנו.  בענף  המומחים  מטובי   - מקצועי  וידע 
החברים  שני  את  להזכיר  שלא  אפשר  איך 
 Top of theה־ של  והמובילים  הוותיקים 
שיציגו  פורט  ואלסנדרו  גורדון  טוני   ,Table

בפניי המשתתפים את המסע להצלחה.
 - לטוב  “מאפס  הסדנאות  את  נראה  לצדם, 
לייצר  “כיצד  שלך”,  הערך  את  לבנות  כיצד 
חוויות לקוח יוצאות מן הכלל”, ו”למסגר מחדש 

את הפחד שלנו מכישלון”.
הכינוס הוא לא רק חדשנות והשראה או ידע 
ושואו אלא בעיקר אנשים, קשרים, חיבוק חובק 
עולם ומסורת של מצוינות, כל הזמן. אני כבר 

לא יכול לחכות.

תמונת
סוכן
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לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות
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רגע  משפטי

מי אשם בתאונת פגע וברח בזמן שהרכב חנה בחנייה? 
בתביעה שהוגשה לבית המשפט נידון מקרה בו נגרם נזק לרכב בזמן שחנה בחנייה ללא נוכחות 

בעל הרכב ‰ האם חברת הביטוח חייבת לפצות גם במקרה בו המבוטח מכשיל אותה?

סו”ב מיכה אדוני

בחניה ד כהרגלה  רכבה  את  החנתה  בורה 
הבית  עבודות  כדי  כשתוך  ביתה,  ליד 
החניה.  מכיוון  חזקה  חבטה  לפתע  שמעה 
היא מיהרה לצאת החוצה וראתה שרכבה נפגע על 
ידי רכב חולף. למזלה, עוברי אורח זריזים הצליחו 
לצלם את הרכב הפוגע, כך שניתן לראות בבירור 
את מספר הרישוי של הרכב. אחד מעדי הראיה אף 
ידע לנקוב בשמה של נהגת הרכב הפוגעת - דגני 

ספיר.
 בעלת הרכב כל כך כעסה על פגיעת הפגע וברח 
שהחליטה לשכור חוקר פרטי כדי שיאתר את הנהגת 
שהתנהגה באופן לא מוסרי וחברי. מבדיקת החוקר 
לו  ויש  ציון  אסי  שם  על  רשום  הרכב  כי  התברר 
ביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד שלישי. בנוסף 
לכך שכרה דבורה את שירותיו של שמאי מוסמך, 
שמאות  דוח  ויערוך  הנזק  מימדי  את  שיאמוד  כדי 
ונזק מפורטים. כאשר כל המסמכים בידיה, הגישה 

תביעת צד ג’ לחברה שביטחה את הרכב הפוגע. 
החברה  של  התביעות  מערכת  מנהל  זאת,  עם 
ניתן  לא  כי  בטענה  התביעה  את  לדחות  החליט 
בעל  את  לתבוע  מבלי  הביטוח  חברת  את  לתבוע 

הפוליסה - המבוטח ומבלי לקבל פרטים מהמבוטח 
על פרטי המקרה והוכחה כי הוא אשם בתאונה.

ללא כיסוי
משפט  לבית  תביעה  והגישה  ויתרה  לא  דבורה 
וכנגד  הביטוח  חברת  כנגד  תקווה,  בפתח  השלום 
בעל הרכב. אך עם פתיחת הדיון התברר כי דבורה 
לא הצליחה למסור את כתב התביעה לבעל הרכב 

והמשפט נפתח כנגד חברת הביטוח בלבד.
תחילה דן בית המשפט בשאלה “האם צד שלישי 
את  לתבוע  מבלי  הביטוח  חברת  את  לתבוע  רשאי 
המבוטח עצמו?”. סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח מתיר 
זאת במפורש, אך עדיין הצד שלישי צריך להוכיח 
שדן  הבכיר  הרשם  בתאונה.  אשם  הרכב  נהג  כי 
בתביעה, אורן כרמלי, קבע כי במקרה הזה האשמה 
על  בפניו  שהובאו  לראיות  בהתאם  ברורה.  הייתה 
ידי התובעת קבע כרמלי כי הרכב שמבוטח בחברת 
לנזקים  לה  וגרם  דבורה  של  ברכב  פגע  הביטוח 
המגובים מקצועית בדוח השמאי. לפיכך, על חברת 

הביטוח לשלם את נזקיה של דבורה.
על  חייבת  הביטוח  שחברת  למרות  זאת,  עם  יחד 

פי תנאי הפוליסה לפצות את דבורה בכל מקרה בו 
המבוטח שלה אחראי לתאונה, קיים חריג במצב בו 
לה  וגורם  שלו  הביטוח  חברת  את  מכשיל  המבוטח 
נזק. במקרה זה, המבוטח הכשיל את חברת הביטוח 
שלו בכך שלא הודיע לה על המקרה, וגם היא מצידה 
לא הצליחה לאתר אותו ואת הנהגת. כתוצאה מכך, 
מבלי  המשפטי  בדיון  בודדה  נותרה  הביטוח  חברת 

לאשש את המקרה לאישורו.
למרות  אך  הנהגת  של  שמה  את  מסרה  התובעת 
בידו.  הדבר  צלח  לא  לאתרה  החוקר  של  מאמציו 
כללה  לא  והפוליסה   20 בת  והנהגת  היות  בנוסף, 
הייתה  לא  הביטוח  שחברת  כך  צעיר,  לנהג  כיסוי 

משלמת תביעה זו ממילא.
לאור זאת פטר הרשם את חברת הביטוח מלשלם 
את הנזק עקב זאת שנמנע ממנה להוכיח שאין כיסוי 
לשלם  נאלצה  מצידה  דבורה  צעיר.  לנהג  ביטוחי 
 2,500 של  בגובה  הביטוח  לחברת  משפט  הוצאות 

שקל. 

הכותב הוא יו”ר מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני 
ביטוח
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 רגע  משפטי

האם סוכנות הביטוח התרשלה בהחלפת 
פוליסות ביטוח בין חברות?

 לבית המשפט הוגשה תביעה כנגד סוכנות בינה בטענה כי הפרה את התחייבותה כלפי 
המבוטחים והטעתה אותם

  
עו"ד שלומית זיידמן – בן אברהם

ורשי מבוטחת בביטוח משכנתא תבעו בבית י
סוכנות  את  לציון  בראשון  השלום  משפט 
המבוטחת  מנורה.  חברת  ואת  בינה  הביטוח 
נסובה  והתביעה   ,2012 בדצמבר  לעולמה  הלכה 
בביטוח  החיים  ביטוח  פוליסת  ביטול  סביב 
בהחלפת  בינה התרשלה  המשכנתא, כשלטענתם 

פוליסות ביטוח קיימות בחברה אחרת.
שנטלה  בעת   ,2007 בשנת  המקרה  תחילת 
המנוחה הלוואת משכנתא מבנק משכן - פועלים 
בביטוח  היתר,  בין  שהובטחה,  למשכנתאות, 
פועלים  באמצעות  שנעשה  חיים  וביטוח  מבנה 
משכנתאות סוכנות לביטוח )2005( אשר שימשה 
ביטוח בע"מ. סכום  ביטוח אצל חברת כלל  סוכן 
שקל   617,920 על  הועמד  מוות  למקרה  הביטוח 

והמוטב הבלתי חוזר הוא הבנק. 
היורשים  אחד  אל  פנתה   2010 יוני  בחודש 
במסגרת פעילות טלמרקטינג, נציגה של סוכנות 
הסוכנות  שירותי  את  והציעה  בינה  הביטוח 
משנתקבלה  המשכנתא.  ביטוח  עלויות  להוזלת 
הסכמת התובע, נשלח אליו מכתב ביטול הנושא 
את התאריך 23.06.2010, שכלל כיתוב בכתב ידה 
היורש  סוכנות הביטוח עליו נתבקשו  נציגת  של 
המסמך  כי  צוין  הנמען  בפרטי  לחתום.  והמנוחה 
ו־"כלל – מבנה".  מיועד ל־"כלל ביטוח – חיים" 
למבטח  המבוטח  מורה  הביטול  מכתב  במסגרת 
 31.7.10 מיום  החל  הביטוח  פוליסות  את  לבטל 
והחותם מייפה את כוחה של סוכנות הביטוח לטפל 
בשמו בביטול הפוליסה. מכתב הביטול נחתם על 
ידי היורש בשם המנוחה והוחזר לסוכנות הביטוח.

בנוסף לכך, כחודש לאחר מכן נשלח אל המנוחה 
כי  לה  המודיע  לביטוח  סוכנות  מפועלים  מכתב 
חיים  ביטוח  פוליסת  מבוטלת  לבקשתה  בהתאם 
באמצעותה,  המנוחה  שרכשה  כלל  חברת  של 
אגב נטילת הלוואת משכנתא. בעקבות השינויים 
חברה  מנורה  אצל  הוקמו  הסוכנות,  שביצעה 

לביטוח פוליסת ביטוח מבנה וביטוח חיים.
היורש  ביקש   2012 בשנת  המנוחה  כשנפטרה 
לפדות את ביטוח החיים לצורך פירעון המשכנתא, 
על  המנוחה  פטירת  למועד  נכון  עמדה  שיתרתה 
515,731 שקל. ואולם, אז הסתבר כי ביטוח החיים 
שהוקם במנורה נעשה על סכום ביטוח של שקל 
חיים  ביטוח  כיסוי  קיים  ולכאורה לא  אחד בלבד 

אלא כיסוי ביטוח מבנה בלבד.

הסוכנות התרשלה
יורשי המנוחה הגישו תביעה לבית המשפט בטענה 
כי סוכנות בינה הפרה את התחייבותה להחליף את 
כל פוליסות הביטוח הקיימות בחברת ביטוח אחרת, 

וכי הטעתה אותם לחשוב שהנפיקו ביטוח חיים בר 
התרשלה  הביטוח  סוכנות  כי  נטען  בנוסף  תוקף. 
בתפקידה באופן החלפת הפוליסות שבעטין בוטלה 
והוקמה  כלל  בחברת  תקפה  חיים  ביטוח  פוליסת 
פוליסת ביטוח חיים בחברת מנורה כשערך הביטוח 

הוא שקל אחד בלבד.
בבחירת  למנורה  רשלנות  ייחסו  גם  התובעים 
סוכנות הביטוח שייצגה אותם בעת כריתת הסכם 
הביטוח, ובהעדר פיקוח נאות על הסוכנות. נטען 
ביטוח  את  להסדיר  עצמה  על  נטלה  מנורה  כי 
החיים והמבנה של המנוחה אך לא עשתה כן, תוך 

בטיפול  עיניים  ועצימת  באדישות  נוהגת  שהיא 
פוליסת  בהנפקת  מטעה  מצג  ויוצרת  בבקשה, 

ביטוח חיים שערכה הוא שקל אחד. 
טענת ההגנה של סוכנות הביטוח הייתה כי לא 
של  החיים  בביטוח  לטפל  נתבקשה  ולא  טיפלה 
המנוחה, אלא תיווכה אך ורק בביטוח המבנה עבור 

המנוחה. 
בית  שופט  קבע  העדויות  מלוא  שמיעת  לאחר 
המשפט אבי שליו, כי שוכנע שלתובע לא הייתה 
כל כוונה להסתפק רק בביטוח מבנה, אלא להסדיר 
החיים.  ביטוח  כולל  כולו,  המשכנתא  ביטוח  את 
נבעה  המשכנתא  ביטוח  הוזלת  כי  התברר  עוד 
החיים.  ביטוח  בוטל  שבפועל  מהעובדה  ורק  אך 
משכך, קבע השופט כי לא סביר שסוכנות הביטוח 
והציעה  המבנה  בביטוח  רק  לטפל  התיימרה 

לתובעים הגדלה בפרמיה, מכך מתבקש כי השיחה 
המשכנתא,  ביטוח  עלות  כל  את  להסדיר  נועדה 

לרבות ביטוח החיים.
להמיר  היתה  המקורית  שהכוונה  אניח  אם  "ואף 
רק את ביטוח המבנה, הרי שבשלב כלשהו ארעה 
מכתב  שהרי  בינה,  של  באדמיניסטרציה  תקלה 
הביטול שנעשה על ידי בינה מוען גם לכלל ביטוח 
חיים וגם לכלל מבנה. לא היה כל טעם להפנות את 
המסמך גם לביטוח חיים אם הוא לא נועד לבטל את 
ביטוח החיים", קבע בית המשפט. "משכך, אף אם 
השיחה המקורית עסקה רק ביטוח המבנה, כטענת 
בינה, הרי שרשלנותה של בינה מתמצת 
בהפניית מכתב הביטול גם לחברת כלל 
ביטוח חיים. עיון במכתב הביטול מראה 
כי הוקפה בעיגול בקשה לביטול ביטוח 
חיים/מבנה. אילו כוון המכתב לבטל רק 
בעיגול  להקיף  מקום  היה  מבנה,  ביטוח 

רק רכיב זה".
בית המשפט קבע כי הסוכנות התרשלה 
סוכנות  נוהלי  פי  "על  נוסף.  בהיבט 
לשלוח  אמורה  לא  הסוכנות  הביטוח, 
את מכתב ביטול הפוליסה בטרם הוקמה 
למנוע  מנת  על  וזאת  חלופית,  פוליסה 
מצב בו המבוטח יישאר ללא כיסוי, כפי 

שאירע במקרה זה".
מקור  היא  "בינה  כי  מצא  המשפט  בית  משכך, 
נושאת  כן  ועל  לתקלה,  שגרם  הקדמון'  'החטא 
בניכוי  לאירועים,  ומהותית  מלאה  באחריות 
אחריותם של יתר הגורמים ובניכוי האשם התורם 
של התובעים". בית המשפט העמיד את אחריותה 
של הסוכנות בשיעור של 70%, על חברת מנורה 
הטיל אחריות בשיעור של 10%, על הבנק בשיעור 
5% ועל התובעים אשמה תורמת בשיעור של 15%.
סוכנת בינה ערערה על פסק הדין לבית משפט 
הסוכנות  בקשת  את  שדחה  אביב  בתל  המחוזי 

לעיכוב ביצוע פסק הדין עד לשמיעת הערעור.

הכותבת היא היועצת המשפטית לחברי מחוז 
ירושלים בלשכת סוכני ביטוח

אירועי הלשכה
… מחוז תל אביב יערוך יום עיון ב-13.6 בין השעות 8:30-14:00, בשיתוף קבוצת איתוראן.  בית תרבות, 

 סביון. חניה ללא עלות באזור המתחם.
… מחוז ירושלים יערוך יום עיון ב-28.6 בין השעות 8:30-14:00, בשיתוף קבוצת איתוראן. סינמה סיטי, 

 ירושלים. חניה ללא עלות באזור המתחם.
… מחוז שפלה יערוך יום עיון ב-10.7 בין השעות 8:30-14:00, בשיתוף קבוצת שגריר. סינמה סיטי, ראשון 

לציון חניה ללא עלות באזור המתחם.

"בינה היא מקור 'החטא הקדמון'"
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

דרושים

למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה 
אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב 

ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים. נא לשלוח 
meirbl@017.net.il קורות חיים לאיי מייל

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 
חיים, פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת 
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, 

תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי 
 dudi@gamafinansim.co.il :קורות חיים למייל

נייד : 050-5368629
לסוכנות ביטוח ברחובות דרוש סוכן/ת ביטוח 

בעל רשיון פנסיוני קיים או לקראת רשיון 
)אפשרות התמחות( תנאים מעולים למתאימים 

ציפורה 054-4351804

לסוכנות ביטוח מובילה בקניון עזריאלי 
במודיעין דרושה עובדת בתחום ביטוח חיים 

פנסיה ופיננסים לעבודה בסביבה מרתקת 
eyal@sos-ins.co.il ומעניינת. קורות חיים למייל
למשרד ביטוח אלמנטרי ברמת השרון עם וותק 

של למעלה מ־30 שנה דרוש סוכן ביטוח חיים 
לשיתוף פעולה מפרה והדדי, וישיבה משותפת 

 במשרד קיים. לפרטים דוד הראובני:
davidh2410@gmail.com :050-5359726 מייל
לסוכנות בטוח ותיקה בירושלים דרושה עובדת 

בתחום ביטוחי הרכב.. עדיפות לבעלת ניסיון , 
תנאים טובים למתאימים. קורות חיים למייל:  

roni5s@netvision.net.il
לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות דרוש סוכן / ת 

ביטוח בעל/ת  רשיון לפחות בתחום הפנסיוני 
צעיר/ ה ונמרץ/ ת,  לניהול המשרד, תנאים 
טובים למתאים/הלהגשת מועמדות  במייל 

itsik@newafikim.co.il :בלבד
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה  דרושה פקידת 

אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע 
בענפים נוספים יתרון. ניתן לשלוח קורות חיים              

info.ins78@gmail.com
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

שכירות משנה 

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-2200

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

moshe@etgarins.com 8101150 או

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

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

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

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 
חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 

של העסקה לטווח ארוך. נייד: 050-5368629 
 dudi@gamafinansim.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה המנהלות ע"י דור 
המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח חיים או 

אלמנטרי באופן מלא או חלקי או שותפות נייד: 
nitai@kokia-ins.co.il 0505686868

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 – שלמה 052-2944888. 
shlomo@ks-ins.co.il

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

שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 

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

 לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של חבר 

 הלשכה קובי דר על 
 פטירת רעייתו 

זהבית דר 
ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

גידול חד במכירת ביטוחי סייבר
בארה”ב, מ והברוקרים  הביטוח  סוכני  ארגון  ידי  על  שנערך  סקר 

עולה כי חל גידול חד במכירת ביטוחים נגד מתקפות סייבר. 
לפי הסקר, במהלך החודשים האחרונים חל עליה ברכישות פוליסות 
שהייתה  הגדולה  המתקפה  לאחר  חד  זינוק  נרשם  ואף  סייבר,  ביטוח 

לאחרונה, בה נפגעו מאות אלפי אתרים.
מבדיקה שנעשתה בקרב סוכני הביטוח בנושא רכישת פוליסות ביטוח 
מפני מתקפות סייבר בששת החודשים האחרונים, עולה כי 44% מבעלי 

הפוליסות הגדילו את כיסוי הפוליסה.
ויותר חברות מכירות  ארגון סוכני הביטוח האמריקאי מציין שיותר 
של  יותר  טוב  תמחור  לראות  ניתן  ואף  סייבר,  מתקפות  של  בסכנות 
ל־6  הוכפל  ממוצעת  ביטוח  פוליסת  של  הכיסוי  הביטוחים.  אופציות 

מיליון דולר, בהשוואה לאוקטובר 2016 .

עלייה בביקוש לפוליסות 
לכיסוי פיגועי טרור

במנצ’סטר ס הפיגוע  בעקבות  כי  מדווחים  בבריטניה  ביטוח  וכני 
סוכני  טרור.  פיגועי  לכיסוי  ביטוח  לפוליסות  הביקוש  התחדש 
גידול במכירה  אירופה מדווחים על  ובכמה ממדינות  בבריטניה  ביטוח 

של פוליסות ביטוח לכיסוי פיגועי טרור.
הכיסוי הביטוח הורחב וכולל כיסוי לפגעי גוף ונזקי רכוש. בנוסף, חלה 

ירידה בתעריפי הביטוח.
את  להתאים  הביטוח  חברות  על  לוחצים  הביטוח  סוכני  זאת  עם  יחד 
הכיסוי הביטוחי לא רק לאירועי טרור גדולים, אלא לאירועים דוגמת 
מרובי  טרור  פיגועי  מאות  על  מצביעים  הם  במנצ’סטר.  הטרור  פיגוע 

נפגעים שהתרחשו בשנתיים האחרונות וישמשו בסיס להפקת לקחים. הכיסוי הוכפל ל־6 מיליון דולר

להתאים את הכיסוי לאירועים דוגמת הפיגוע במנצ'סטר 
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