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חדשות  הביטוח

רוני רז: "שכבנו על הגדר בשביל 
עובדי חברות הביטוח"

יו"ר ועד עובדי כלל ביטוח מדבר בראיון ל"ביטוח ופיננסים" על המאבק שהוא מוביל בחודשים האחרונים 
• "החברות שכחו שהן צריכות לחלוק את הרווחים העצומים שלהן עם העובדים שאחראים להצלחתן"

רונית מורגנשטרן

פני כחודשיים השביתו 4,000 עובדי ל
כלל ביטוח את פעילות החברה. לא 
התקיימה קבלת קהל בסניפי החברה 
בכל הארץ, מוקדי השירות לא פעלו, סוכנים 
הנפקת  כולל  שירות  קיבלו  לא  ומעסיקים 
פוליסות של כלל ביטוח ולא בוצעו פעולות 

השקעה או פדיונות.
כעת, מזהיר רוני רז, יו"ר ועד עובדי כלל 
ביוני,  ב־18  דומה  צפויה השבתה  כי  ביטוח, 
אז יסתיימו 75 הימים של "שקט תעשייתי" 
שהוועד הבטיח בהסכם הזמני שהשיג בחודש 

אפריל האחרון. 
הסכסוך פרץ בתחילת 2017, לאחר פקיעת 
התוקף של ההסכם הקיבוצי בדצמבר 2016. 
העבודה,  לסכסוך  הרקע  העובדים,  לטענת 
שהנהלת  היה  ההסתדרות,  בידי  שלווה 
איתם  ישבה  ולא  הזמן  את  משכה  החברה 
חדש,  הסכם  על  ויעילים  רציניים  לדיונים 
יכול  שלא  דרג  נשלח  לדיונים  כשלטענתם 

לקבל החלטות.
לקבל  העובדים  לדרישת  נענו  לא  בהנהלה 
משכורת 13 לעובדי דור ב', וטוענים שיש כוונה 
כמו  א'.  דור  לעובדי  גם   13 משכורת  את  לבטל 
להגדיל  ההנהלה  דורשת  העובדים,  טוענים  כן, 
לשלוש,  משנתיים  לקביעות  הנדרש  הוותק  את 
להחריג עובדים נוספים מההסכם הקיבוצי ואינה 
מחלה  ימי  מענק  על  לשמור  להתחייב  מוכנה 

מהיום הראשון, כפי שקיים בהסכם הנוכחי.
ועד  הגיע  האחרון  אפריל  חודש  בתחילת 
על  החברה  הנהלת  עם  ביניים  להסכם  העובדים 
לשבת  הבטיחה  שההנהלה  תוך  מהדרישות,  חלק 
עם העובדים במשך החודשיים וחצי הבאים להשגת 
הסכם קיבוצי כולל, תמורת שקט תעשייתי באותה 

תקופה. 

הסמן הימני
רז היה הראשון בעולם הביטוח שהעז להקים ועד 
ב־2013.  החברה  הנהלת  ידי  על  עובדים, שהוכר 
מאז קמו ועדים בכל חברות הביטוח, למעט בהראל. 
הביטוח,  חברות  עובדי  של  הימני  הסמן  “אנחנו 
אחרינו ובסיוענו קמו כל הוועדים האחרים. עזרתי 

לאחרים כי ידעתי שלאחר שחתמנו הסכם קיבוצי 
ב־2014, ישיג ועד אחר הסכם קצת יותר משופר, 
מה שהופך להיות הבסיס למשא ומתן הבא שלנו. 
חברות  לעובדי  הזה  הצוהר  את  פתחנו  אנחנו 
הביטוח – שכבנו על הגדר בשביל כולם”, טוען רז 
בריאיון ל”ביטוח ופיננסים”. לפני כשנה שכר ועד 
עובדי כלל ביטוח גם את שירותיו של רו”ח ירון 
אבי  ההסתדרות  ליו”ר  יועץ  גם  המשמש  זליכה, 

ניסנקורן, עמו יש לוועד קשרים הדוקים.
איך חשבתם בכלל להקים ועד עובדים בחברה 
שורת  על  שחושבים  פרטיים  בעלים  בשליטת 

הרווח יותר מכל דבר אחר?
“אני עובד בכלל ביטוח כבר 25 שנה, ורכיבים 
שונים בתלוש השכר לא השתנו בכלל. משכורת 
ועדיין מקבלים 25 שקל לארוחה כמו  13 הורדה 
הועלה  העבודה  שעות  כשמספר  שנה,   25 לפני 
ביטוח שכבר  בכלל  עובדים  יש  ביום.  ל־8.5  מ־8 

9 שנים לא קיבלו העלאת שכר. רציתי 
בחברה.  העובדים  זכויות  על  להילחם 
החציוני  השכר  הוועד,  את  כשהקמתי 
שקלים  אלף   7,500 היה  הביטוח  בענף 
מיליוני  מאות  שמרוויחה  בחברה  ברוטו. 
שקלים בשנה, מחצית מהעובדים אפילו לא 
עובדי  היו  לפני 25 שנה  הזה.  הגיעו לשכר 
מקבלי  בצמרת  ממוקמים  הביטוח  חברות 
השכר בישראל, הרבה לפני עובדי הבנקים, 
אני  בסיבוב.  אותנו  עוקפים  הבנקים  והיום 
הביטוח  חברות  של  להתנהלות  מתנגד  גם 
שמעדיפות לתת יותר לעובדי דור א’ מאשר 
הוועד  את  הקמתי  כשאני  חדשים.  לעובדים 
נוחי  בשליטת  הייתה  החברה  ביטוח,  בכלל 
והופעלו עלי לחצים קשים, אבל לא  דנקנר 

נכנעתי”.
איזה טענות יש לכם כלפי הנהלת החברה?

בחברות  החליטו  האחרונות  השנים  “ב־15 
מהשכר  חשובים,  פחות  שהעובדים  הביטוח 
שתהיה  צריך  לבעלים.  והדיבידנדים  למנהלים 
ולא  העובדים,  שכר  לבין  הרווחים  בין  הלימה 
עד  מפחידה  בצורה  שטיפס  המנהלים  שכר  רק 
שכר  להגבלת  החוק  עם  אותם  עצרה  שהכנסת 
הבכירים. החברות שכחו שהן חייבות את ההצלחה 

שלהן לעובדים. 
"שכרנו לפני שנה את שירותיו של רו"ח זליכה, 

עמד  לעובדים  והאופציות  כלל  מכירת  כשנושא 
במשא  היום  גם  לנו  מייעץ  זליכה  הפרק.  על 
יצירתיות  בדרכים  ומנסה  ההנהלה  עם  ומתן 
אנחנו  הנהלת החברה.  הסוגיות עבור  לפתור את 
דורשים תוספת שכר, משכורת 13, בונוסים ועוד 
שום  הושגה  לא  כה  עד  בהסכם.  שיפורים  כמה 
התקדמות, למעט אולי בתחום ההפרשות לפנסיה. 
לכן, אני רואה שאין דרך אלא להשבית את החברה 

שוב החל מה־18 ביוני".חבמניע

רז. "לפני 25 שנה היו עובדי חברות הביטוח ממוקמים בצמרת מקבלי השכר"

"יש עובדים בכלל ביטוח שכבר 9 שנים לא קיבלו העלאת 
שכר. רציתי להילחם על זכויות העובדים בחברה"

בלעדי
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*פרימיום 2017
המסלול הביטוחי המומלץ בחברה המובילה בשירות ובתכניות הביטוח שלה!

 ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – אחידה  השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 תרופות מיוחדות + תרופות בהתאמה אישית

 בשלוש השנים האחרונות! 
 מקום ראשון בשירות
 עפ"י סקר שביעות רצון
של לשכת סוכני הביטוח

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

 כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה.
*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד

יתרון מנורהכיסוי מנורה

גמלת ההחלמה הגבוהה בשוקהשתלות בחו"ל

מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוחתרופות מיוחדות
בדיקה גנומית לסרטן בכל שלב )מהמוקדם ביותר( תקרה כוללת מהגבוהות בשוקתרופות בהתאמה אישית

"
עמדת הלשכה, כולל חוות הדעת המשפטית 
בנושא התפעול  ג'ון גבע  אשר הוציא עו"ד 
והשיווק ובפרשנות למונח "הפקדת כספים", 
משלושת  אחת  בכל  חוזר  אשר  המילים  צמד 
פעולות התפעול כאמור בסעיף 3 בחוק הייעוץ, 
פנסיוניים, התקבלה על  ומערכת סליקה  שיווק 
לפרשנות  הרחבה  תוך  הביטוח  על  הפיקוח  ידי 
יו"ר  ארנון,  יובל  סו"ב  מוסר  כך  הלשכה", 
החוזר  בעקבות  בלשכה,  הפנסיונית  הוועדה 
שפרסם רו"ח הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה, 
בתחילת השבוע תחת הכותרת "הבהרות לחוזר 

כלים לתפעול מוצר פנסיוני".
סולק  אינו  אשר  ביטוח  סוכן  שלמעשה  "כך   
עבור  בנקאית  העברה  מבצע  אינו  כספים, 
המעסיק, או אינו מפקיד המחאות עבור המעסיק 
אל  המעסיק  מן  המחאות  מהעברת  )להבדיל 
אינו  תפעול(,  פעולת  מהווה  שאינה  היצרנים 
תפעול,  פעולת  המבצע  כסוכן  למעשה  מוגדר 
חל  אינו  הסליקה  דמי  ממשק  מנגנון  כל  ולכן 
דיווח כנדרש החל  חייב לבצע  והוא אינו  עליו, 

מחודש יולי 2017".

שנה של דיונים
ידי  על  שפורסמו  "ההבהרות  כי  מסביר  ארנון 
הלשכה,  תפיסת  עם  אחד  בקנה  עולות  הפיקוח 
כי ללא עיסוק בהפקדת כספים של המעסיק על 
עוסק  הסוכן  אין  השונים,  בהיבטים  הסוכן  ידי 
הייעוץ  חוק  הנחיות  יחולו  לא  ולכן  בתפעול 
בכל הקשור לגביית סכומי מינימום מן המעסיק, 
וממילא לא יחולו ההנחיות בכל הקשור לדיווחי 

גביה ליצרנים, מ־1 ביולי 2017 ואילך".
ארנון מוסיף כי "במשך תקופה של כשנה ומחצה 
ניהלנו דיונים עם הפיקוח לנושא הגדרת מושג 
התפעול לאור חוות דעת סותרות שהחלו להופיע 
בשוק וגרמו לבלבול רב, חברות תפעול פרטיות 
אשר הוקמו תחת כל עץ רענן והילכו אימים על 
ועוד.  כלכליים  אינטרסים  מתוך  הביטוח  סוכני 
במהלך הדיונים עלו נושאים כגון הכנת רשימות 
והעברתה  ממעסיק  המחאה  לקיחת  או  פיצול 
לחברת הביטוח. לנציגי הלשכה נאמר במפורש 
שלא מדובר בפעולות תפעול, היות וסוכן ביטוח 
אשר  לעובדים,  פנסיונית  תוכנית  משווק  אשר 
פיצול  רשימות  מכין  סוכנם,  להיות  בו  בחרו 

נכון  יופקדו  חובתו לדאוג שאכן הכספים  לאור 
ארנון  אומר  לעובדים",  פתח  אשר  בפוליסות 
חלות  הביטוח  סוכן  על  לזה,  "מעבר  כי  ומוסיף 
חמש פעולות שליחות אשר על בסיסן הוא משמש 
זכויות  על  הגנה  לצורך  וזאת  החברה  כשלוח 
'קבלת דמי  המבוטח, ואחת מאותן פעולות היא 
שאכן  לוודא  חייב  הוא  החברה  כשלוח  ביטוח'. 
הכספים מגיעים לפוליסות שיווק, שלא קיימות 
יכולים  אשר  חובות  נוצרים  לא  גבייה,  בעיות 

להביא לפגיעה בלקוח ועוד".

גיבוי מהלשכה
ובניגוד  היום  של  "במציאות  כי  מדגיש  ארנון 
לעבר, אז המעסיק היה בוחר את התוכנית ואת 
יכול  המעסיק  לעובד.  אלו  זכויות  עברו  הסוכן, 
לעבוד עם סוכן מסוים ואילו העובד יכול לדרוש 
שילווה אותו סוכן על בסיס בחירתו בלבד. אותו 
סוכן חב את נאמנותו לעובד, הוא היחידי שיכול 
להגן ולוודא שאכן הפוליסה או קרן הפנסיה אכן 
נקלטה כראוי, שכל חודש מועברים בגין פוליסה 
נזק  נגרם  שלא  הזמן  לאורך  ולעקוב  כספים  זו 
שלא  או  נכונים,  לא  תשלומים  לאור  לעובד 
בחר  אשר  העובד  לטובת  הכול  בזמן.  הועברו 
עוד  כל  שלו.  הפנסיוני  החיסכון  את  לנהל  בו 
הסוכן מבצע פעולות שנועדו לשמור על זכויות 
לקוחותיו ולא עבור המעסיק, ברור לכל בר דעת 

שלא מדובר בפעולות התפעול כמופיע בחוק".
לדברי ארנון ועו"ד גבע, כל מי שיפעל על פי 
וגיבוי,  ליווי  יקבל  זה,  בנושא  הלשכה  עמדת 

כולל גיבוי משפטי. 

הבהרות הפיקוח בנושא התפעול והשיווק 
עולות בקנה אחד עם תפיסת הלשכה

סו"ב יובל ארנון: "ללא עיסוק בהפקדת כספים של המעסיק על ידי הסוכן אין הוא עוסק בתפעול"

רונית מורגנשטרן

ארנון. החל מחודש יולי סוכן ביטוח אינו חייב לבצע דיווח 
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כנס בריאות 2017
הבריאותהעיקר

בעידן החדש

http://www.insurance.org.il


5 | 8 ביוני 2017 

חדשות  הביטוח        

סו"ב עוזי ארגמן: "חברי המשלחת ייצגו באופן 
אישי את ציבור סוכני הביטוח בישראל"

 המשלחת הרשמית הראשונה של הלשכה לביקור מורשת בפולין תצא באוגוסט בהשתתפותם של 
50 סוכני ביטוח • ההרשמה צפוייה להסתיים בימים הקרובים 

רונית מורגנשטרן

10 לאוגוסט תצא המשלחת הרשמית ב
לפולין,  הלשכה  חברי  של  הראשונה 
סו"ב  הלשכה,  נשיא  של  בראשותם 
רענן  הלשכה,  ומנכ"ל  אברמוביץ,  אריה 

שמחי. 
לדברי יו"ר ועדת הרווחה, סו”ב עוזי ארגמן, 
והרשימה  רב  עניין  מגלים  הלשכה  סוכני 
הולכת ומתמלאת בסוכני ביטוח שנרשמו יחד 
ל־50  מוגבלת  המשלחת  זוגם.  ובנות  בני  עם 
בימים  כבר  להסתיים  צפוי  והרישום  אנשים 

הקרובים.
כאורחי  ישתתפו  המשלחת  חברי  היתר,  בין 
כבוד בעיר ביאליסטוק בטקס ממלכתי מכובד 
ישראל  שגריר  העיר,  ראש  של  השתתפותם 
כשנשיא  שכנות,  ממדינות  ושגרירים  בפולין 
בהמלצת  הוא  הטקס  דברים.  יישא  הלשכה 

ועדת  חבר  כגן,  יעקב  סו"ב 
הרווחה, שמארגן סיורים בפולין 
הוא  שם  במיוחד,  ובביאליסטוק 

מקורב להנהלת העיר. 
המסלול נבנה בידי ד"ר מרים 
שליוותה  ותיקה  מדריכה  דוד, 

בשנה  גם  הסוכנים  משלחת  את 
שעברה, ועלות משתתף היא 5,100 

שקל לאדם בחדר זוגי.
עם  הכרות  נערוך  המסע  "במהלך 

העולם היהודי שהתקיים במדינה במשך כאלף 
שנה. נצא בראש מורכן, גב זקוף ודגל ישראל 
מונף למסע במחנות ההשמדה בפולין. כל אחד 
ואחת מבין חברי המשלחת ייצג באופן אישי את 
ציבור סוכני הביטוח בישראל במעמד חשוב זה. 
זאת זכות שנופלת בחלקו של כל אחד להצטרף 

אומר  זה",  ומעצב  חשוב  למסע 
“בביקור  כי  ומוסיף  ארגמן 
בו  במקום  פולין,  אדמת  על 
רצחה  ואימים  רשע  תעשיית 
מיליונים מעמנו, נזכור שדבר 
איננו מובן מאילו. לא המדינה 
שלנו, לא העצמאות שלנו כעם, 
ולא החירות האישית של כל אחת 

ואחד מאתנו".
במסורת  מדובר  ארגמן,  לטענת 
חדשה של הלשכה. “אני מקווה שמעתה והלאה 
נקיים בכל שנה ביקור עם משלחת רשמית של 
כי  לומר  יכול  אני  שמהסס  מי  לכל  הלשכה. 
אחרי שחזרנו משם הפכנו לקצת יותר יהודים 
לכל  חובה  סיור  זהו  ישראלים.  יותר  וקצת 

יהודי ולכל ישראלי”.

ארגמן: "סיור חובה לכל 
יהודי ולכל ישראלי"
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סו"ב יורם סקיאן: "בביטוח לחברות 
הליסינג אין אלוהים"

ועדת הכלכלה תומכת ברגולציה קשה ואכיפה על חברות הליסינג שמבטחות את רכביהן בעצמן • סו"ב אריאל מונין: 
"בלשכה פועלים בנושא מתחילת הקדנציה. לא נשב ולא נשקוט עד שהנושא יוסדר והצרכנים יפסיקו להיפגע"

רונית מורגנשטרן

הודיע י כבל,  איתן  ח"כ  הכלכלה,  ועדת  ו"ר 
בסיום דיון בנושא ביטוחי רכב בחברות ליסינג 
לפיה  הלשכה  גישת  את  לאמץ  נוטה  הוא  כי 
חברות הליסינג ימשיכו לבטח את עצמן אבל תוטל 
הפיצויים  תשלומי  בתחום  נוקשה  רגולציה  עליהן 
לעזור  משתגע  לא  "אני  ברכב.  ג'  צד  לנפגעי 
לחברות הביטוח, אבל זה שנפגעי התאונות צריכים 
לחפש את החברים שלהם בחברות הליסינג לא יהיה 

יותר", אמר כבל.
כבר לפני יותר משנתיים גיבשו משרדי הממשלה 
הצעת חוק שתחייב את חברות ההשכרה והליסינג 
לבטח את הרכבים שבבעלותן בביטוח צד ג' בחברות 
כגורם  מהוות  הן  בו  הקיים  למצב  בניגוד  ביטוח, 
התנגדות  בגלל  כה,  עד  ואולם  עצמן.  של  המבטח 
עלויות  לתוספות  יביא  שזה  שטוענות  החברות 

וייקור מחירים, הצעת החוק לא קודמה.
ביטוח  סוכני  של  רבות  תלונות  בעקבות 
הליסינג  חברות  יחס מחפיר מצד  על  ולקוחותיהם 
בבואם לתבוע מהם פיצוי על נזק שנגרם להם כצד 
ג' בתאונה עם רכב ליסינג, פנתה הלשכה לממונה 
התחבורה  למשרד  סלינגר,  דורית  ההון,  שוק  על 
להוביל  במטרה  שפירא,  יוסף  המדינה,  ולמבקר 
טענה  הלשכה  בנושא.  הממשלתי  הכשל  לתיקון 
שהחברות מהוות "מבטח" אך הן אינן מפוקחות על 
ידי רשות שוק ההון ומשכך אינן פועלות כדי ליישב 
את תביעות מבוטחיהם וצד ג' בהתאם לסטנדרטים 

ביחס  האוצר  משרד  ידי  על  שנקבעו 
לחברות הביטוח. 

שמשרד  דרשה  הלשכה 
את  לפחות  יאכוף  התחבורה 
בדצמבר  פרסם  שהוא  הנוהל 
החברה  "בחרה  אם  לפיו   ,2008
הכיסוי  את  עצמה  על  ליטול 

לצד ג', החברה תסלק כל דרישה 
ג'  צד  לרכוש  נזק  בגין  לפיצוי 

שנגרם כתוצאה מתאונה שהיה מעורב 
הייתה  כאילו  שבבעלותה,  רכב  כלי  בה 

מבטח מורשה ובהתאם להוראות המפקח על הביטוח 
לעניין סילוק תביעות בענף ביטוח רכב רכוש". עד 

כה לא נאכף הנוהל ולא חוקק החוק.
בדיון בוועדת הכלכלה סיפר סו"ב אריאל מונין, 
  73% כי  בלשכה,  כללי  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
משולמות  ליסינג  חברת  מול  ג'  צד  מתביעות 
מהתביעות   27% כשרק  חודשים,  12־4  לאחר  רק 
משולמות בשלושת החודשים הראשונים. הנתונים 
שנדגמו  תלונות  מ-300  למעלה  על  מבוססים 

בלשכה.
כללי  לביטוח  בוועדה  חבר  סקיאן,  יורם  סו"ב 
בלשכה, הוסיף ואמר כי "בביטוח לחברות הליסינג 
אין אלוהים. הן עוברות על כל חוק ועל כל תקנה 
ואין עם מי לדבר,  בנושא התשלום. מזלזלים בך 

החריג הוא כשחברת ליסינג מוכנה לשלם". 

בדיון  שייצגה  אבן  הר  אינגריד  עו"ד 
את איגוד המוסכים, אמרה שהמוסכים 
משום  נוספת,  נפגעים  קבוצת  הם 
שהמוסך  מקובל  תאונה  שבמקרה 
את  מקבל  שהלקוח  עד  ממתין 
הליסינג  שחברות  "כיוון  התשלום. 
לנפגעים,  בתשלום  מאוד  מאחרות 

הפכנו לבנקים של חברות הליסינג".

הטלת סנקציות
הציג  הליסינג  חברות  עמדת  את  מנגד, 
רכב  להשכרת  הישראלי  הארגון  יו"ר  בר,  מוני 
וליסינג, שאמר כי הצעת החוק היא החמרה נוספת 
של הרגולציה על חברות ההשכרה. "אסור לשפוט 
לפי כמה חריגים שאולי התעמרו ולא שילמו. איני 
מתנגד לכך שהחוק יחיל על חברות הליסינג את 
לוחות הזמנים לתשלום של חברות הביטוח, אבל 

מה פתאום לחייב אותנו ללכת לחברת ביטוח?".
ופיננסים”  ל”ביטוח  מונין  אמר  הדיון  בעקבות 
בעתיד  יהיה  שזה  בתקווה  החוק,  שיחוקק  “עד  כי 
ולהטיל  הלא רחוק, יש לאכוף את הנוהל שפורסם 
סנקציות על מי שלא עומד בו. יו”ר ועדת הכלכלה 
בלשכה  אנחנו  צרכנית.  בבעיה  שמדובר  הבין 
מרוצים  אנחנו  הקדנציה,  מתחילת  בנושא  פועלים 
מההתקדמות אך לא נשב ולא נשקוט עד שהנושא 

יוסדר והצרכנים יפסיקו להיפגע”.

סו"ב יורם סקיאן

חדשות  הביטוח        

יצחק כהן, נפגש עם הממונה ס גן שר האוצר, 
על  המפקחת  סלינגר,  דורית  ההון,  שוק  על 
ערך,  לניירות  הרשות  ויו"ר  בר,  חדוה  הבנקים 
ודרש  משה כחלון,  שמואל האוזר, בשליחות השר 
מהם ליישם את החלטת הממשלה ולהפחית את כובד 
הנתונים  הגופים  על  המושתת  הרגולטורי  הנטל 
על  הטיל  כהן  כי  מפרסם  "כלכליסט"  לפיקוחם. 
של  מפורט  ניתוח  ימים   10 בתוך  להגיש  השלושה 
האחרונות  בשנים  שביצעו  הרגולציה  פעולות 

ותוכנית מסודרת להפחתתן בשנה הקרובה. 
ניתוח  ימים  עשרה  בתוך  להציג  הרגולטורים  על 
מלא של כל הרגולציה שנעשתה על ידיהם בשנים 

האחרונות, כגון אילו חוזרים הופצו, האם השיגו את 
תכליתם, האם היו הכרחיים ואיך אפשר לצמצם את 

הרגולציה ולהקל על הגופים המפוקחים.
כפופים  אינם  הרגולטורים  שלושת  כי  לציין  יש 
ישירות לשר האוצר או למשרד האוצר, אלא עומדים 
למרות  שונות.  בדרגות  עצמאיות  רשויות  בראש 
הפחתת  לנושא  הממשלתית  ההירתמות  לאור  זאת, 
פעולה.  לשתף  יסכימו  ששלושתם  סביר  הרגולציה, 
להחלטת  בהמשך  כי  מהשלושה  כהן  ביקש  עוד 
חדשים  חוזרים  להקפיא  יש  בנושא,  הממשלה 
שעלולים להשית עלויות נוספות על המפוקחים שהם 
והחברות  הבנקים  הפנסיה,  קרנות  הביטוח,  חברות 

הציבוריות, שיגולגלו לבסוף על הציבור הרחב. 
ב"כלכליסט" מציינים כי מתחילת שנת 2017 ועד 
חדשים,  חוזרים   75 ההון  שוק  רשות  פרסמה  היום 
והרשות  חוזרים,   11 פרסם  הבנקים  על  הפיקוח 
כולל  לא  חדשים,  חוזרים   2 פרסמה  ערך  לניירות 
מניתוח  המסקנות  את  בכנסת.  שאושרו  תקנות 
כהן  בפני  להציג  הרגולטורים  יידרשו  החוזרים 
וכחלון בסוף השבוע הבא. על פי החלטת הממשלה 
מנובמבר 2014, מחויבים משרדי הממשלה להפחית 
הם  שלהן  והבירוקרטיה  הרגולציה  פעולות  את 

אחראים ב־25% עד שנת 2020. 
רונית מורגנשטרן

כחלון דורש מהרגולטורים תוכנית 
להפחתת הרגולציה בשנה הקרובה
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חדשות  הביטוח        

דוחות רבעוניים בענף הביטוח: רווח 
ענפי כולל של 1.1 מיליארד שקל

תנאי הריבית חסרת הסיכון, ירידה בהפרשות לעתודות ותשואות חיוביות בשוק – אלו התנאים 
שהובילו לרווחים הגבוהים של החברות הוותיקות בענף, בראשן מגדל והפניקס

יובל הירשהורן

ם סיום עונת הדוחות לרבעון הראשון של ע
2017 בשוק ההון, נראה שהיתרון לגודל עבד 
הביטוח.  בענף  הוותיקות  החברות  לטובת 
עלייה   – הרבעון  את  שאפיינו  השוק  תנאי  תחת 
בהפרשות  קיטון  הסיכון,  חסרת  הריבית  בשיעור 
את  שאפיינו  חיוביות  ותשואות  לעתודות  מיוחדות 
השוק באופן כללי – הענף רשם רווחים נאים: רווח 
ורווח ממוצע של  כולל של 1.09 מיליארד שקלים 
137 מיליון שקלים )בקרב שמונה החברות שנבדקו; 
טווח: 3.5־309 מיליון שקלים(. במיוחד נהנו מהמצב 
החברות הגדולות והוותיקות מגדל, הפניקס, הראל 

וכלל, שרווחיהן הם הגדולים ביותר, בסדר הזה.
עם  הרבעון  את  חתמה  אליהו  שלמה  של  מגדל 
הרווח הגבוה בענף, לאחר הפסדים של כמעט חצי 

)כ־495  אשתקד  המקביל  ברבעון  שקל  מיליארד 
מיליון(. ההכנסות מפרמיות של מגדל צמחו ב-17% 
ב־3.1  והסתכמו   2016 של  הפותח  הרבעון  לעומת 
מיליארד שקלים. עיקר השינוי נבע, כפי שהסבירו 
ההפרשות  בסכומי  משמעותי  מקיטון  בחברה, 
המיוחדות שנדרשה מגדל לבצע. אם ברבעון המקביל 
אשתקד הפרישה החברה כ־837 מיליון שקלים, בין 
וינוגרד,  ועדת  המלצות  יישום  בשל השפעת  היתר 
אזי ברבעון זה מדובר היה רק בכ־168 מיליון שקלים.
זינוק של 17% בפרמיות רשמה גם הפניקס במהלך 
הרבעון, לצד עלייה של 1,148% ברווח הכולל לעומת 
בשיעורי  לעלייה  נוסף   .2016 של  הראשון  הרבעון 
הריבית ולצמצום ההפרשות לעתודות, גם פעילותו 
שבבעלות  אקסלנס,  ההשקעות  בית  של  המוצלחת 

הפניקס, עומדת ברקע להישגיה הנאים של החברה.
בחברת הראל נרשם זינוק של לא פחות מ־1,700% 
לעומת  השנה,  של  הראשון  לרבעון  הכולל  ברווח 
מיליון   253  – שעברה  בשנה  המקבילה  התקופה 
דומים  הסברים  מיליון.  כ־14  לעומת  שקלים 
לעלייה בתוצאות נמסרו גם מהראל: עלייה בריבית 
ממנה  שכתוצאה  הדוח,  בתקופת  הסיכון  חסרת 
בחישוב  המשמשים  להיוון  הריבית  שיעורי  עודכנו 

התחייבויות ביטוחיות מסוימות.
גם בכלל ביטוח נרשמו נתונים גבוהים, כשהחברה 
הפסדים  לאחר  הראשון  ברבעון  לרווחיות  עברה 
כ־249 מיליון שקלים ברבעון הפתיחה הקודם.  של 
איילון, הכשרה ומנורה עברו אף הן לרווחיות ברבעון 

החולף, לאחר הפסדים בתקופה המקבילה אשתקד.

שם החברה

מגדל

הפניקס

כלל

הראל

מנורה מבטחים

הכשרה

איילון

איי.די.איי

137,732.72

103,929.29

99,529.78

98,769.44

49,260.25

12,067.58

10,806.73

4,191.59
*הנתונים במיליוני שקלים; ** לא רלוונטי

3,099.33

2,442.94

2,444.14

3,173.99

1,745.63

433.08

708.19

532.55

2,652.35

2,087.61

2,228.11

2,788.00

1,559.74

429.00

658.83

473.84

16.9%

17.0%

9.7%

13.8%

11.9%

1.0%

7.5%

12.4%

308.70

273.81

141.11

253.09

57.43

3.76

19.26

40.67

-494.47

21.94

-248.67

14.28

-29.10

-1.71

-28.80

22.69

ל.ר**

1148.2%

ל.ר

1672.3%

ל.ר

ל.ר

ל.ר

79.2%

רווח )הפסד( כולל לתקופההכנסות מפרמיותסך נכסי החברה
 ינואר־מרץ 

2017
  ינואר־מרץ 

2017

דוחות רבעוניים

 ינואר־מרץ 
2016

 ינואר־מרץ 
2016

שינוישינוי

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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אבן־חן ומארק האנה 
נשיא MDRT העולמי

חדשות  הביטוח

גאווה ישראלית בכנס ה־MDRT העולמי באורלנדו 
רונית מורגנשטרן

הסוכן שוקה עובד בביטוח ישיר?
מבקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי עולה כי ביטוח ישיר 

משווקת ביטוחי משכנתאות באמצעות סוכנויות ביטוח

רונית מורגנשטרן

"
למה לממן סוכן ביטוח?" זו הסיסמא שמלווה 
את הקמפיין שזכה לכינוי "קמפיין שוקה" של 
ואולם, מסתבר שהחברה  ישיר.  חברת ביטוח 
משום  הסוכן,  של  השיווק  ערוץ  את  מעריכה  כן 
באמצעות  משכנתאות  ביטוחי  משווקת  שהיא 
סוכנויות ביטוח של הבנקים. כך פרסם לראשונה 
עיתון הביטוח "פוליסה", בעקבות בקשה לתביעה 
מרכז  המחוזי  המשפט  לבית  שהוגשה  ייצוגית 
בנק  של  הביטוח  סוכנות  ונגד  ישיר  ביטוח  נגד 

הפועלים העובדת איתה.
מבדיקת פוליסה עלה כי ההתקשרות של החברה 
קרוב  נמשכת  הבנקים  של  ביטוח  סוכנויות  עם 
לעשור, אולם החברה מקפידה לשמור על פעילות 
זו מתחת לרדאר, על מנת שלא לפגוע בתדמיתה 

כחברה ישירה.
פוליסות  של  מגוון  לציבור  מציעות  המשיבות 
פוליסה  לרבות  שונים,  ביטוחיים  ומוצרים 
לביטוח מבנה דירת מגורים אגב נטילת משכנתה 
המתחדשת על פי רוב מידי שנה עד לתום תקופת 

את  שהגיש  אמיר,  אילון  לטענת  אך  ההלוואה, 
בפוליסה,  מהותיים  שינויים  ערכו  הן  הבקשה, 
הדין  להוראות  בניגוד  הפרמיה  ייקור  לרבות 

ולהנחיית המפקח על הביטוח.

באופן חד צדדי ושיטתי
הדין  עורכי  באמצעות  שהוגשה  בבקשה, 
המשיבות  כי  נטען  טפירו,  ועמירם  ברנר  רביד 
לביטוח  בפוליסה  מהותיים  שינויים  לבצע  בחרו 
מבנה, שעיקרם הגדלת הכיסוי הביטוחי בשיעור 
הפרמיה  ייקור  מכך  יוצא  וכפועל  כ־25%,  של 
וזאת  כ־20%,  של  משמעותי  בשיעור  החודשית 
בלי ליידע את ציבור המבוטחים בדבר השינויים 
והסכמתם  אישורם  את  לקבל  ובלי  בפוליסה, 

לשינויים אלו.
לדברי אמיר, המשיבות למעשה מודות במפורש 
חידוש  ובמכתב  היות  בהתנהלותן  פגם  נפל  כי 
שנתיים  אליו,  שנשלח   2017 לשנת  הפוליסה 
”עודכנו  כי  צוין במפורש  ייקור הפוליסה,  לאחר 

בחידוש הפוליסה שלך בשנת 2015 סכומי הביטוח 
ודמי הביטוח, בשל תקלה טכנית חלק קטן מבין 
בזמן  כך  על  עודכן  לא  ביניהם  ואתה  לקוחותינו 

אמת“.
“בדרך לא דרך ובאופן עקבי, חד צדדי ושיטתי, 
ומחייבות  הדין  הוראות  את  המשיבות  מפרות 
גבוהה  פרמיה  בתשלום  מבוטחיהן  ציבור  את 
ולמעשה  עליה,  והסכימו  ידעו  שלקוחותיהן  מזו 
מכניסות את ידן באופן גס ובוטה לכיס לקוחותיהן 
אותם",  ליידע  מבלי  ואף  לרשותם  לשאול  בלי 
ובין  במזיד  אם  בין  "התנהלותן,  בבקשה.  נכתב 
אם בשוגג, גרמה דה פקטו להתייקרות סמויה של 

הפרמיה".
מבדיקת ביטוח ופיננסים עולה כי ביטוח ישיר 
מודה בדו"ח השנתי שלה לשנת 2016 כי "מבנה 
ההוצאות שלה אינו כולל עמלות לסוכנים, למעט 
באמצעות  משכנתא  ביטוחי  מכירת  במסגרת 
ומבנה  בנקאיים  תאגידים  של  ביטוח  סוכנויות 

התשלום בהסכם עם סופר פארם".

חד משיאי הכנס השנתי של ארגון א
המשלחת  עבור  העולמי   MDRT
יוסי  כשסו"ב  היה  הישראלית, 
הניף  בלשכה,  נתניה  סניף  יו"ר  אנגלמן, 
מול  ישראל  דגל  את  ובגאווה  בהתרגשות 
13,500 סוכני הביטוח המצליחים והמקצועיים 

ביותר בעולם. 
אלון  סו"ב  בראשות  הישראלית  המשלחת 
 17 מנתה  ישראל,   MDRT יו"ר  אבן־חן, 
סוכנים. לדברי אבן־חן, "הביקוש היה כה רב 
הייתה  לא  כבר  ההרשמה  מפתיחת  שחודש 

אפשר יותר להירשם".
המקצועיות  ההרצאות  האנרגיות,  לדבריו, 

דעות  החלפת  שכלל  החברתי,  והמפגש 
מקצועיות ואחרות בין משתתפים מכל העולם, 

השאירו חותם עמוק בלב המשתתפים.
שמאמין  בקוסם  החל  לכנס  השני  "היום 
שבעולם העסקים יש המון מהמשותף עם עולם 
סגל,  מסחרי  אורית  סו"ב  מספרת  הקסמים", 
השתמש  "הוא  הישראלית.  המשלחת  חברת 
והצליח להוכיח  בהרצאתו בקסמים כמטאפורה 
לא  בעיה שאנחנו  זו  קסם  כי  האולם  באי  לכל 
ורק  אך  מסתכלים  כולנו  כי  לפתור,  מצליחים 

בחיפוש הפתרון הנקודתי ומתרכזים 
כאשר  הקסם,  את  ביצע  הוא  באיך 
הפתרון היה מול העיניים כל הזמן - 

פשוט נדרשת פרספקטיבה אחרת".
להרצאות  הוקדש  השלישי  היום 

למעלה  עלו  זה  אחר  "בזה  סוכנים.  של 
וחלקו   MDRT חברי  סוכנים  משלושים 

עם הקהל העצום מניסיונם הן רעיונות מכירה 
והן סגנון חיים, כמו 'תשנו 6 שעות לפחות כל 
לילה, תאכלו ארוחת בוקר, תבלו פחות שעות 

יותר', אך יחד  וכך ביעילות תפיקו  במשרד 
העדיפויות  להקפיד שבסדר  חשוב  זאת,  עם 
המשפחה היא לפני הכל ולאחר מכן עבודה 
חשוב  נוסף  "נושא  אבן־חן.  מספר  יעילה", 
שעלה הוא מחלות קשות שגורמות לקריסה 
הופך  קשות  מחלות  שביטוח  כך  כלכלית, 
בסיום  כזה.  במקרה  הכלכלי  החמצן  להיות 
אגדת  היקס,  )סולי(  סולומון  עלה  היום 
ביטוח מהלכת בן 74 עם אנרגיות מטורפות 
בשירה  הרגליים  על  הקהל  את  שהקפיץ 
אדירה, זאת לאחר המסר החד משמעי 
"אם אתה חולם תוכל לעשות טוב 

את מה שאתה עושה לנצח".
 MDRTה־ של  התרומות  קרן 
העולמית הקימה לאחרונה פארק 
לילדים  באורלנדו  שעשועים 
"סוכן  למשפחותיהם.  סרטן  חולי 
ביטוח ניצול שואה תרם את השטח 
באדיבותו המדהימה, והתרומות השנה 
לילדים  מיועדות   MDRT חברי  של 
של  ברגעים  הילדים  את  לראות  מרגש  הללו, 
ומסכם:  אבן־חן  מספר  המיוחד",  במצבם  אושר 

“להתראות בשנה הבאה בלוס אנג’לס”.

MDRT המשלחת הישראלית בכנס
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 בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰ והשבוע: סו״ב גיל גבאי, 
שותף בסוכנות גבאי יעקב וגיל בעפולה

גיל – 33
מצב משפחתי – נשוי + 3

ותק במקצוע –10 שנים בענף הביטוח, מהם 5 שנים 
כסוכן מורשה. בעל רישיון באלמנטרי 

איך הגעת להיות סוכן ביטוח?
“גדלתי לתוך הביטוח. אבי, סו”ב יעקב גבאי, הוא סוכן 

ביטוח מוכר מאוד בעפולה, ויש לו משרד כבר 40 
שנה. כל חיי נשמתי ביטוח וביליתי במשרד של אבא, 

עזרתי בעבודה בחופשים ואחרי בית הספר. לאחר 
שחזרתי מהטיול הארוך שעשיתי אחרי השירות 

הצבאי, אבא הציע לי להצטרף אליו ולנסות את כוחי 
בתחום הביטוח. כמובן שזכיתי לליווי מקצועי מאבי 

שלימד אותי הכול. 
“כיום אני היחיד מבין ארבעת ילדי המשפחה 

שממשיך כדור המשך את סוכנות הביטוח של אבי. 
כשנכנסתי לעבוד עם אבא, החלטנו שנעבוד רק 

שנינו והבאנו גם את אמא לעבוד אתנו, במקום כל 
הפקידות שהיו קודם. היום יש לי תיק גדול ויפה ואני 

עוסק בכול התחומים – חיים, בריאות, אלמנטרי”. 
מה אתה אוהב בביטוח?

“אני אוהב אנשים, גם אם לפעמים יש אנשים שלא 
קל לעבוד אתם ולא מעריכים את העבודה שאני 

עושה עבורם. התחום מדבר לאוכלוסיה מאוד גדולה 
וכיף לעזור לאנשים בעצה נכונה ולראות את החיוך 

הגדול של המבוטח שקיבל את הפיצוי מחברת 
הביטוח. זה מקצוע של שליחות – אני קודם כול 

חושב איך לעזור למי שיושב מולי לפני שאני מוכר 
לו ביטוח, במובנים מסוימים אני כמו הפסיכולוג 

שלהם. מי שלא אוהב אנשים ולא אוהב לעזור, לא 
יכול להיות סוכן ביטוח”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
“אני רואה את עצמי משתלט על תחום הביטוח בכל 
עפולה – קונה תיקים טובים, מתרחב והופך לסוכנות 
הכי גדולה פה. מה שטוב בעפולה זה שאין פה הרבה 

סוכנים צעירים. אני רוצה להיות ענק בתחום כמו 
שסבא שלי, משה גבאי, היה בזמנו כיועץ מס הכי 
גדול והכי מוכר בעפולה. אבי אגב, התחיל לעבוד 

בביטוח במשרד של סבא לפני 40 שנה. כיום סבא, 
שהוא כבר בן 88, עדיין מגיע למשרד”.

מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“אני רואה לו עתיד מצוין. מי שמשווק כמו שצריך, מי 
שמקצוען והשירות האדיב בראש מעייניו – השמיים 
הם הגבול עבורו. שירותיות היא שם המשחק. אנחנו 
משרד שאנשים פשוט אוהבים לבוא אלינו. הקשר 

האישי שווה להם יותר מכל ביטוח ישיר”.
מה היית ממליץ לסוכנים צעירים כמוך?

“להיות מקצוען. כל הזמן להתעדכן בחידושים 
וברגולציה, להתמחות בנישה ספציפית אבל 

להתמקצע בכול התחומים. בנוסף, להיות עירני 
לשוק, להיות אדיב ונחמד ללקוחות, וגם להצטרף 
ללשכת סוכני ביטוח כדי להתמקצע ולהשתדרג”.
אביו של גיל, סו”ב יעקב גבאי, מוסיף כי “גיל אתי 

כבר עשר שנים, רק אני והוא על הביטוחים. אנשים 
אוהבים את המשרד שלנו, ואנחנו אוהבים לשרת 
אותם. גיל הוא זה שעובד עם הלקוחות הצעירים 
עמם יש להם שפה משותפת, ואני עם המבוגרים. 
בנוסף, הוא זה ששידרג את המשרד גם מבחינה 

טכנולוגית והוא אחראי בהיבט הזה”.

“מקצוע של שליחות” סוכן צעיר

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

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון 

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח

מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

סו"ב יעקב וגיל גבאי
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

fo
to

lia
ם: 
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מי מונע את יציאתו 
של יו”ר חברת הביטוח 

Anbang מסין?
יתון פייננשל טיימס מדווח כי השלטונות הסיניים מונעים ע

הסינית  הביטוח  חברת  יו”ר  קסיאווי,  יו  של  יציאתו  את 
בסין  הרשויות  כי  נמסר  מהעיתון  מסין.   Anbang הגדולה 
מונעות את יציאתו לביקור עסקים בחו”ל, אך בחברת הביטוח 

הסינית מכחישים את הטענות.

כי  הטוענים  מקורות  ארבעה  על  מסתמך  הלונדוני  העיתון 
בדיקה  במסגרת  לחו”ל  יציאתו  את  מנעו  הסיניות  הרשויות 
בארה”ב   Anbang של  הגדולות  להשקעות  ביחס  שנעשית 
ובאירופה. החברה השקיעה יותר מ־30 מיליארד דולר ברכישת 

מלונות יוקרה, חברות ביטוח ונכסי נדל”ן.  
השקעות החברה בארה”ב ואירופה הסתכמו בשנים האחרונות 
רכשה  הסינית  הביטוח  חברת  היתר,  בין  דולרים.  במיליארדי 
יורק בהשקעה של  וולדורף אסטוריה בניו  את המלון היוקרתי 
כ־30 מיליארד דולר. החברה עמדה לרכוש את רשת המלונות 
נסוגה  האחרון  ברגע  אבל  דולר  מיליארד  ב־14  סטארווד 
מהרכישה. בנוסף, היא ביטלה בחודש אפריל האחרון עיסקה בה 
 Fidelity היתה אמורה לרכוש את חברת הביטוח האמריקאית

.& Guaranty

PTOLEMUS Consulting Group ח הבינלאומית  הייעוץ  ברת 
מפרסמת תחזית לפיה כ־100 מיליון פוליסות ביטוח רכב בעולם ימכרו 
באמצעות טלמטיקה. בחברה צופים שבשנת 2030 כ־50% מבעלי הרכב בעולם 

ירכשו פוליסת ביטוח רכב באמצעות טלמטיקה.
החברה הבריטית OCTO, שכבר מוכרת פוליסות על ידי טלמטיקה, דיווחה 
בכירים  זו.  פלטפורמה  באמצעות  רכב  ביטוחי  מיליון   5 למכור  שהצליחה 
הטלמטיקה  באמצעות  ביטוח  פוליסת  רכישת  כי  מציינים  הבריטית  בחברה 
הופכת פופולרית בעיקר בקרב בני הדור הצעיר. הם מעדיפים קניית פוליסה 
זו על פני הפוליסה הרגילה, מכיוון שהפרמיה המשולמת מבוססת על הנהיגה 
של בעל הפוליסה, כאשר בונוסים משולמים לנהגים ללא רקורד של תביעות 

ובעלי ותק בנהיגה.
המבטחים מנהלים שיח טכנולוגי עם המבוטחים על נהיגתם, ומציעים להם 

הנחות ומתנות במידה ונהיגתם תהיה ללא תאונות.
בתהליך  התנסו  המבוטחים  כי  מציין  הבריטית  בחברה  בכיר  זאת,  עם 
לקבלת  ארוכה  והמתנה  בתאונה  נזקים  לכיסוי  תביעה  הגשת  של  ממושך 
הכסף. באמצעות טלמטיקה יכול המבטח לאסוף מידע במהירות על נסיבות 
ההתנגשות, כך שאם יש מחלוקת בין שני הנהגים בתאונה יכול המבטח לספק 

מידע אמין על נסיבות ההתנגשות.
טלמטיקה היא טכנולוגית מידע לשידור מידע למרחקים ארוכים. באמצעות 
המידע הנאסף על יצרן הרכב, מודל המכונית ורמת הנזק, יכולים המבטחים 
לטפל במהירות ברכב ולהפנות את המבוטח למוסך. המשמעות תהיה קיצור 

פרוצדורת הטיפול ברכב הניזוק של המבוטח.

סוכן ביטוח מתחזה בארה”ב נשלח ל־70 חודשי מאסר

ול אלכסנדר רוברטסון, התחזה לסוכן פ
חודשי  ל־70  ונשפט  בארה”ב  ביטוח 
אלף   900 להחזיר  חויב  הוא  בנוסף,  מאסר. 
ביטוח  פוליסות  שרכשו  לקורבנותיו  דולר 

מזויפות.
מזויפות  ביטוח  פוליסות  מכר  רוברטסון 
וארקנסו  מיסיסיפי  לואיזיאנה,  במדינות 
בארה”ב במשך 3 שנים, בהיקף של כמיליון 

רישיון  לו  היה  לא  ביטוח.  בפרמיות  דולר 
של סוכן ביטוח באף אחת מהמדינות, והוא 
שלא  חברה  בשם  ביטוח  פוליסות  שיווק 

קיימת.
השופט  ידי  על  שאושרה  טיעון  בעסקת 
המאסר  לתקופת  בנוסף  מודי,  ג’יימס 
טיפול   לעבור  רוברטסון  את  השופט  חייב 
ולהשתתף בתכניות חינוכיות במהלך מאסרו.

 תחזית: 100 מיליון פוליסות 
ביטוח רכב בעולם ימכרו 

באמצעות טלמטיקה

טלמטיקה תאפשר לאסוף מידע במהירות במקרה של תאונה

המתחזה חויב להחזיר 900 אלף דולר

fotolia :צילומי אילוסטרציה  חברת הביטוח מכחישה את מניעת היציאה
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רגע  משפטי

האם סוכן ביטוח שלא פעל 
לחידוש פוליסה התרשל?

נהג אופנוע שנפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה תבע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו • האם 
האחריות מוטלת על המדינה, קרנית או בעל האופנוע שלא דאג לחדש את הביטוח בזמן?

  
עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט המחוזי בלוד נדונה תביעתה ב
)קרן  קרנית  כנגד  ישראל  מדינת  של 
קרנית  דרכים(.  תאונות  נפגעי  לפיצוי 
אלכסנדר  כנגד  ג'  צד  הודעת  הגישה  מצידה 
כנגד  ד'  צד  הודעות  הגיש  מצידו  והוא  זיידמן, 
בע"מ  לביטוח  חברה  איילון  וכנגד  הביטוח  סוכן 
פסק  "הפול".  רכב  לביטוחי  הישראלי  והמאגר 
הדין ניתן באפריל 2017, בהיעדר הצדדים, מפי 

כבוד השופטת בלהה טולקובסקי.
בתאונת  שיקלי  חיים  נפגע  כעשור  לפני 
במשטרת  שירת  הוא  העת  באותה  דרכים. 
בדרכו  כשהיה  התרחשה  והתאונה  ישראל 
לעבודה, לפיכך הוא הוכר כזכאי לתגמולים על 

פי חוק הנכים. לאור הנסיבות, הגישה המדינה 
תביעת שיבוב נגד קרנית.

בעת התאונה רכב שיקלי על אופנוע בבעלותו 
של זיידמן, אשר השאיל לו את האופנוע לתקופה 
היות  נסיעתו לחו"ל.  חודשים לאור  של מספר 
ובעת התאונה האופנוע לא היה מכוסה בביטוח 
לפיצוי  זכאי  שיקלי  כי  התובעת  טענה  חובה, 
דרכים  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  מכוח 
באופנוע  נהג  והוא  הואיל  הפלת"ד"(,  )"חוק 
אינו  שהאופנוע  ידע  ולא  הבעלים  בהיתר 
מבוטח. קרנית הכחישה את זכאותו של הניזוק 
בטענה כי ככל שהניזוק זכאי לפיצוי, אז זיידמן 
והוא התיר  הוא שצריך לשאת באחריות, היות 
כיסוי  לו  שאין  בידיעה  באופנוע  השימוש  את 
ד'  צד  הודעות  הגיש  זיידמן  כאמור,  ביטוחי. 
הסוכן  את  שביטחה  איילון  כנגד  הסוכן,  כנגד 

בביטוח אחריות מקצועית וכנגד הפול.
את  חידש  שלא  בכך  התרשל  הסוכן  לטענתו, 
שהתבקש  למרות  האופנוע  של  החובה  פוליסת 

הסוכן  את  מבטחת  ואיילון  הואיל  כן.  לעשות 
לשאת  שעליה  הרי  מקצועית,  אחריות  בביטוח 
יציאתו  טרם  כי  הוסיף  זיידמן  הפיצוי.  בתשלום 
לחו"ל היה האופנוע מבוטח על שמו בלבד, ולכן 
הביטוחי  הכיסוי  את  להרחיב  וביקש  לסוכן  פנה 
אמנם  הביטוחי  הכיסוי  נעשה.  וכך  נהג  לכל 
ואילו  מחודשיים,  פחות  אך לתקופה של  הורחב, 
התאונה התרחשה כאשר הכיסוי הביטוחי כבר לא 

היה בתוקף. 

אחריות הניזוק
בית המשפט המחוזי קבע תחילה כי בנסיבות 
באופנוע  "המחזיק"  בגדר  היה  הניזוק  העניין 

בעת התאונה ואילו על פי חוק הפלת"ד, בעלים 
או מחזיק ברכב אינו כוסה תחת סעיף 7א' לחוק 
כיסוי  בהיעדר  לפיכך,  למקרה.  הרלוונטי  זה, 
הוא  אין  באופנוע  שימושו  את  המכסה  ביטוחי 
זכאי לפיצויים. יתרה מזאת, ספק אם הניזוק לא 

ידע שאין לו כיסוי ביטוחי תקף.
בית המשפט המחוזי נימק את הקביעה לפיה 
הניזוק נופל להגדרת "מחזיק" ולכך "יש לראות 
ייעשה  ברכב  לכך שהשימוש  כמי שאחראי  בו 

ממי  להבדיל  זאת  הדין,  לדרישות  בהתאם 
זכות  לו  ואין  אקראי  באופן  ברכב  שמשתמש 
לשלוט ולפקח על הרכב". עוד נקבע, כי הואיל 
תקופה  במשך  באופנוע  שימוש  עשה  ושיקלי 
הביטוחי,  הכיסוי  תוקף  פג  במהלכה  ממושכת 
היה עליו לוודא כי פוליסת הביטוח אכן חודשה.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה ולכן דין 
ההודעות שהוגשו כנגד זיידמן, כנגד הסוכן, כנגד 
זאת,  עם  כן.  גם  להידחות  הפול  וכנגד  איילון 
בית המשפט המחוזי ראה לנכון לדון, בין השאר, 
של  עדותו  לפי  הביטוח.  סוכן  של  בפעולותיו 
זיידמן הוא יצר קשר עם נציגה של הסוכן וביקש 
ממנה להרחיב את הפוליסה לכל נהג, וכן לחדש 
אותה לשנה נוספת. לשם כך, הוא אף השאיר את 
פרטי כרטיס האשראי שלו. מנגד, הסוכן טען כי 
שיחה  לנהל  מורשת  הייתה  לא  מטעמו  הנציגה 
בעניין ביטוח חובה וכי זיידמן ביקש להרחיב את 

הפוליסה לכל נהג אולם לא ביקש לחדש אותה. 
של  הגרסה  את  העדיף  המחוזי  המשפט  בית 
זיידמן וציין כי על הסוכן היה לזמן את הנציגה 
שזו  מנת  על  המשפט,  בבית  לעדות  מטעמו 
תחזק את טענותיו. נוסף על כך, הסוכן לא הציג 
והודעות,  מכתבים  הלקוח,  תיק  כגון  מסמכים 
עילת  את  מקיים  הפוליסה  חידוש  אי  משכך, 

תביעה של זיידמן כלפי הסוכן וכנגד איילון. 
את  דחה  אמנם  המחוזי  המשפט  בית  כאמור, 
התביעה ואת ההודעות שהוגשו כנגד צד ג' וכנגד 
צד ד', אולם  תיעוד פעולות הסוכן מול לקוחותיו 
בהליכים  הכף  את  להכריע  ועשוי  קריטי  הינו 
משפטיים. בית המשפט המחוזי דן בגובה הנזקים 
שנגרמו לשיקלי וקבע שנזקיו מסתכמים בסך של 

למעלה משלושה מיליון שקל.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון. 

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז ת"א 
והמרכז 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.
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תיעוד פעולות הסוכן הוא קריטי
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ביטוח  רכב

הכירו את הצעיר שעושה מיליונים 
ממעקב אחר דוושת הגז שלכם

תאונה קשה גרמה לבראד קורדובה לפתוח חברה ששמה לה למטרה להילחם בהסחות 
דעת בנהיגה. כעת, לאחר ש־TrueMotion, האפליקציה שפיתח, זכתה בתחרות סטארט־

אפים, הוא שואף לשנות את הדרך שבה חברות הביטוח מבטחות את הנהגים
   

סוזן אדמס, פורבס

תחילת 2014, חברת הביטוח ב
 Progressive insurance
ערכה תחרות על האפליקציה 
הגדול  האח  את  שתשחק  הסלולרית 
הרכב  ביטוחי  חברת  מבוטחיה.  של 
רוצה  במדינה  גדולה  הכי  הרביעית 
הנהגים,  של  הקילומטרז'  את  לאתר 
הזמן ביום על הכביש ומזג האוויר בו 
חברות   11 בפתאומיות.  בולמים  הם 
היא  מהן  כשאחת  בתחרות  השתתפו 
,TrueMotion סטארט־אפ מבוסטון 
שנוסד על ידי בראד קורדובה, בן 27 
שנשר מ־MIT ולימד את עצמו קידוד 
בגיל 7. לקורדובה היה מימון ראשוני 
לא  אבל  דולר  מיליון  שלושה  של 

לקוחות משלמים.
בספטמבר האחרון התבשר קורדובה 
משלוש  אחת  היא   TrueMotionש־
שלא  מה  בתחרות.  הפיינליסטיות 

וגרם לו להמשיך להוסיף שיפורים  עצר אותו 
נוספים, בינהם היכולת לאתר האם המשתמשים 

סימסו תוך כדי נהיגה.
עשרת אנשי הצוות של קורדובה צברו מעט 
החודשים  ארבעת  כשאת  שינה  שעות  מאוד 
דאטה  מבחני  אלפי  עם  העבירו  הם  הבאים 
  TrueMotion  ,2015 באפריל  נוספים. 
ניצחה וחתמה על הסכם של שמונה ספרות עם 
חברת הביטוח בצעד שעזר להם לקבל שמונה 
לקוחות חדשים ו־10 מיליון דולר נוספים בגיוס 
החברה  הכנסות  פורבס,  להערכת  משקיעים. 

יעלו בשנת 2017 ב־15 מיליון דולר.
TrueMotion מקווה לקדם חבילת סטארט־
אפים המבוססים על דפוס טקטוני בין מבטחי 
מכוניות. במשך עשורים, חברות ביטוח התבססו 
על קטגוריות אקטואריות כמו מין, גיל, כתובת 
ותאונות קודמות, כדי לכמת את הסיכונים של 
המבוטחים. כעת הם מבינים שהמידע המבוסס 
על הרגלי נהיגה אישיים אמין יותר. "נקודות 
דייב פראט, מנהל בכיר  נהיגה בטוחה", אומר 
המנבא  "הן   ,Progressive insuranceב־
לתאונה".  ניקלע  לאיך  לנו  שיש  ביותר  הטוב 
של  פרימיום  הנחת  להרוויח  יכול  גבוה  ניקוד 
של  העלאה  יחוו  גרועים  שנהגים  בעוד   20%

 10%במחיר הביטוח.
בתחום  חלוצה  הייתה   Progressive

ב־1998,  מהנהגים  נתונים  לאסוף  כשהתחילה 
שהתחבר  מנוע  למכסה  מתחת  גאדג'ט  עם 
לכפתור בדשבורד. כדי למשוך יותר משתמשים 
ולשמור על התוכנה, הם רצו אפליקציה שלא 
תצטרך  האפליקציה  ולכבות.  להדליק  יצטרכו 
שנהג  זה  היה  המשתמש  אם  בחשבון  לקחת 
ולא נסע עם מישהו אחר מאחורי ההגה. בנוסף 
לאות GPS, לטלפונים סלולריים יש חיישנים 
בנוסף לכך,  ותנועה.  שיכולים למדוד מהירות 
באינדיקטורים  השתמש  קורדובה  של  הצוות 
שונים כדי לקבוע שהמשתמשים הם אכן אלה 

שנוהגים.

שיפור של 20%
יום  מידי  השעון  את  קורדובה, שמכוון  עבור 
ל־4 בבוקר ומעביר שעתיים בקריאת מחקרים 
על למידת מכונה ומציאות מדומה, האתגר היה 
נירוונה. "אם אני לא פותר בעיות קשות אני לא 
שמח", אומר קורדובה, שישן על חיישן המבוסס 
על האפליקציה שעיצב ומנתר את מצבי הרוח 
שלו לאורך היום במדד של אחד עד עשר. "אם 
יכול  לא  אתה  זה  את  למדוד  יכול  לא  אתה 

להוכיח את זה”, אומר קורדובה.
הרגלי  ושיפור  למעקב  שלו  התשוקה  את 
שנים   11 לפני  יום,  לאותו  חב  הוא  הנהיגה 
בעיר הולדתו בלן בניו מקסיקו, בו נהג שדיבר 

בפלאפון התנגש ביונדאי של קורדובה 
ומחץ את ראשו דרך החלון לצד הנהג. 
כל כך הרבה דם זרם למוחו שהוא חשב 
שהוא הולך להתעוור. זעזוע מוח חמור 
סחרחורות  קשים,  ראש  לכאבי  גרם 
ובלבול במשך השנה הבאה. "זה ממש 
הפחיד אותי", אמר. "הפחד הכי גדול 
למוח  יקרה  שמשהו  הוא  בחיים  שלי 

שלי”.
במלגה  זכה  הוא  זאת,  למרות 
בפיזיקה  והתמחה  בנוטרדאם 
ומתמטיקה. בזמן שעבד על הדוקטורט 
שלו במדעי המחשב והנדסת חשמל ב־
MIT בשנת 2012, השתתף בהתמחות 
מהנדס  אדלמן,  ג'וי  את  פגש  הוא  בה 
שאבא   ,35 בן  לשעבר  האוויר  בחיל 
שלו עבד כנהג משאית, בדומה לאביו 

של קורדובה.
השניים התחברו דרך העניין שלהם 
שחברות  שגילו  ולאחר  בטיחותית  בנהיגה 
של  הנהיגה  הרגלי  אחרי  עוקבות  הביטוח 
המבוטחים, החליטו לפתוח חברה שתאסוף את 

המידע דרך אפליקציה סלולרית.
 ,)49( מקניל  כשג'ו  הצמד  של  מזלו  התמזל 
סטארט־אפים,  בשישה  ותק  עם  לשעבר  יועץ 
שמע את הרעיון שלהם והציע להשקיע. מקניל 
משך את סקוט גריפין בן ה־59, לשעבר מנכ"ל 
לשמש  שהסכים   ,ZIPCAR ההשכרה  חברת 
כמנכ"ל TrueMotion. שבעה חודשים אחרי 
במאי  הדוקטורט  את  נטש  קורדובה  ההשקה, 
האחרון העביר את הצוות המתרחב, שעמד על 

39, למשרד חדש בדאון טאון בוסטון.
את  שיווקה   Progressive insurance
האפליקציה בארבע מדינות, ומתכוונת להגיע 
שעברה,  בשנה  ארצית.  לתפוצה  שנה  תוך 
מבחן  הריצה  מבוטחים,  עם  פעולה  בשיתוף 
בהשתתפות 2,800 נהגים. מבין אלו שהשתמשו 
באפליקציה במשך 6 שבועות, הנקודות שקיבלו 
עבור נהיגה בהיסח דעת השתפרו בממוצע של 
20%. ביולי שיחררה החברה אפליקציה חינמית 
נכשלו.  הם  מתי  לדעת  לנהגים  שמאפשרת 
הפסיד  הוא  זאת  ניסה  עצמו  כשקורדובה 
"שכחתי  שלו.  הפלאפון  החזקת  עבור  נקודות 
את התושבת של הפלאפון במשרד, והניקוד היה 

תזכורת צנועה”.

קורדובה. מידע המבוסס על הרגלי נהיגה אישיים אמין יותר  צילום: מתוך יוטיוב
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חדשות  הביטוח

דרושים

לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 
ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים, קו"ח יש לשלוח לפקס: 

03-7521556
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 
sochen.project@gmail.com :נא לפנות אל

שכירות משנה 

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 

העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 
שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ  054-5270964

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 

פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 

ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או 
shragalidor@gmail.com למייל

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים 

Int_101@walla.co.il :ניתן לפנות למייל

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

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

 לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 

 משפחת דרעי על פטירתו 
של חבר הלשכה

צ'רלי דרעי 
ז"ל 

יהי זכרו ברוך

 לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 

 משפחת זיידה על 
פטירתו של הסוכן

מנחם זיידה 
ז"ל 

יהי זכרו ברוך

תכנית ח מובילה  הראל  הביטוח  ברת 
לרכב  הביטוח  בשוק  מהפכנית 
תכנית  משיקה  החברה  בישראל. 
במשפחה",  צעיר  "נהג  בשם  חדשה  ביטוח 
רכב  כלי  שני  עם  למשפחות  לסייע  שנועדה 
"נהג  מוגדר  המשפחה  מבני  אחד  בהן  ויותר, 
המשפחה  בן  החדשה,  התכנית  לפי  צעיר". 
הצעיר יוכל מעתה לנהוג בכל כלי הרכב של 
כסף  סכומי  לשלם  שיצטרך  מבלי  המשפחה, 
מיוחדים להרחבת כל אחת מפוליסות הביטוח 

גם לנהגים צעירים. 

מהחברה נמסר כי מבוטח שברשותו יותר מכלי 
בגין  פרמיה  תוספת  לשלם  נדרש  אחד,  רכב 
הצעיר,  הנהג  ינהג  בו  רכב  כל  עבור  צעיר  נהג 
לכך שבני  הביא  זה  דבר  יחיד.  נהג  הוא  אם  גם 
המשפחה נאלצו להרחיב את כל אחת מתכניות 
לשלם  שבבעלותם,  הרכב  כלי  של  הביטוח 
תוספות משמעותיות בפוליסות )בסכום של מאות 

ולעיתים אף אלפי שקלים(, וכל זאת כדי לאפשר 
לנהג הצעיר לנהוג בכלי הרכב שבבעלותם. 

אופציה לשיפור השירות
במסלול "נהג צעיר במשפחה", המבוטח ישלם 
המקיף  בביטוח  הצעיר,  לנהג  פרמיה  תוספת 
ובביטוח החובה ברכב אחד בלבד )לכלי הרכב 

שהפוליסה בגינו היקרה ביותר(, בהתאם לגיל 
בנוסף,  קילומטרים.  של  מגבלה  וללא  הנהג 
תוספת  תידרש  לא  בהראל  הפוליסות  בשאר 

פרמיה בגין נהיגתו של אותו נהג צעיר.
כך יוכל נהג צעיר לקבל כיסוי ביטוחי בכל 
כלי הרכב של בני משפחתו המבוטחים בהראל, 
צעיר  נהג  כיסוי  עבור  התוספת  את  ולשלם 

בפוליסה אחת בלבד.
עד  של  בשווי  רכב  לכלי  מתאימה  התכנית 
300 אלף שקל, פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון. 
הרכב  על  יהיה  היחיד  הביטוח  אם  נמסר  לא 

היקר ביותר או על הרכב שיבחר המבוטח.
באופן  פועלת  "החברה  כי  נמסר  מהראל 
שיסייעו  חדשניים  מוצרים  להשיק  תמידי 
בעיות  לפתרון  מענה  ויתנו  הראל  למבוטחי 
התכנית  המשפחה.  לכל  הביטוחי  הכיסוי 
השירות  לשיפור  אופציה  עוד  לסוכן  מעניקה 

ולמתן מענה לעוד לקוחות".

הראל משיקה תוכנית חדשה לנהגים צעירים
 תכנית הביטוח החדשה "נהג צעיר במשפחה" תאפשר לנהג הצעיר לנהוג בכל רכבי המשפחה 

ללא תשלום נוסף
  

רונית מורגנשטרן
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