ביטוח

מתרחבת

נפתחה שלוחה חדשה של המכללה
בירושלים  סו"ב פרידמן־וינרב:
"המכללה נגישה גם לסוכנים
צעירים וגם לוותיקים"

ופיננסים
inf.org.il

עמ' 8

גיליון מס'  24 … 688מאי 2018

שלמה חברה לביטוח מבטיחים:

"הסוכנים ישולבו תמיד
במכירה דיגיטלית וללא
פגיעה בעמלתם"

"מנכ"ל בנעלי בית"
בכל שבוע יתארח מנכ"ל
מענף הביטוח ושוק ההון
 והפעם –אורן אל און,
משנה למנכ"ל הפניקס

סו"ב ישראל גרטי" :כל צורת מכירה שהחברה
תשיק תהיה כלי לעבודה מול סוכני הביטוח ולא
כלי לניגוח מולו"  ‰סו"ב יוסי אנגלמן" :אנחנו
מעודדים עוד חברות לצאת בהצהרות דומות"

עמ' 7

בגובה 8,200
מטרים

מטפס ישראלי בן  30נקלע
לסכנת חיים בהרי ההימלאיה ‰
מסוק של הפניקס יצא לחילוץ
עמ' 7

עמ' 2

"הטרור החקלאי"
ח"כ כבל
לסלינגר:
"אני רוצה
התחייבות
למציאת
פתרון תוך
שלושה
חודשים"
עמ' 3
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חוק האופנועים
 40%מהרוכבים אינם מבוטחים
 ‰הצעת החוק
מבקשת להגדיל
את אחוז ההעמסה
מ־ 6.5%ל־8.5%

עמ' 5

"התערבות חריפה"
נשיא לשכת המסחר לין:
"התיקון שאוסר על ביצוע
הפקדות מעסיקים באמצעות
חשבון נאמנות – פסול"
עמ' 5

חדשות הלשכה

מנכ"ל שלמה ביטוח מבטיח:
"הסוכנים ישולבו תמיד במכירה
דיגיטלית ,וללא פגיעה בעמלתם"

סגן הנשיא אנגלמן" :נעודד את הסוכנים לעבוד בדיגיטציה רק עם חברות ביטוח שנותנות עמלות ראויות"

רונית מורגנשטרן

ב

פגישה שהתקיימה לאחרונה בין הנהגת
הלשכה לבין הנהלת שלמה ביטוח,
הבטיח אורי אומיד ,מנכ"ל שלמה ,כי
"בכל פיתוח עתידי של פורמט מכירה דיגיטלי
של החברה ,ישולבו כל סוכני הביטוח של החברה
וללא פגיעה בעמלתם".
אומיד והמשנה למנכ"ל טובי שמלצר ,גם הציגו
בפני בכירי הלשכה מיזם דיגיטלי אחר שהושק
לאחרונה ,שבו יכולים סוכני החברה לבצע את
חידוש הביטוחים מידי חודש באפליקציה ישירה
ללא תלות בעובדי החברה .בנוסף ,סוכם כי בכל
אפליקציה שתפנה לציבור הרחב ישולבו סוכני
ביטוח ללא פגיעה בעמלתם.

החלטה אסטרטגית
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי ,אמר בתגובה" :הייתה פגישה מצוינת בין
הנהגת הלשכה להנהלת שלמה ביטוח .שלמה
קיבלה החלטה אסטרטגית ,שהיא חברת סוכנים
המעוניינת להמשיך לצמוח ולהתפתח בענף
הביטוח אך ורק עם סוכני הביטוח .הראיה  -זה
עובד לטובתה; שלמה חברה לביטוח גדלה הרבה
יותר מהיעדים שהציבה לעצמה בזכות ההחלטה
לעבוד אך ורק עם סוכני הביטוח .אנחנו מברכים
את הנהלת שלמה על פיתוח מערכת דיגיטלית
לחידושי רכב ודירה ,שתהיה ותפעל ממשרדי
הסוכן .כל צורת מכירה דיגיטלית שהחברה
תשיק ,תהיה כלי לעבודה מול סוכני הביטוח ולא
כלי לניגוח הסוכן ועמלתו".
סו"ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,בירך גם הוא את החלטת שלמה ביטוח
ואמר שמדובר בהצהרה חשובה ביותר .לדבריו:
"הכשרה שהייתה אחת היחידות שחתמו על אמנת
זכויות הסוכן עם לשכת סוכני הביטוח ,הודיעה
לפני מספר חודשים ,שהיא יוצאת עם מוצר
דיגיטלי וזול (אפליקציית "גו") ,שסוכני הביטוח
יוכלו לקבל עליו עמלה של 5%־ .7.5%האם סוכן
ביטוח יכול להתבסס על עמלה כזו כדי לקיים
את משרדו וגם להרוויח לביתו? אם מכמתים את

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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מימין :שמחי ,גרטי ,רוזנפלד ,אומיד ,שמלצר ,ויינשטיין ואנגלמן

סו"ב ישראל גרטי" :שלמה ביטוח קיבלה החלטה אסטרטגית,
שהיא חברת סוכנים המעוניינת להמשיך לצמוח ולהתפתח בענף
הביטוח אך ורק עם סוכני הביטוח .הראיה  -זה עובד לטובתה"
זה למספרים צריך למכור אלפי פוליסות בשנה,
אבל עדיין צריך לתחזק אותן ,שזה עוד עלויות.
גם הפרמיה עצמה קטנה יותר וגם העמלה קטנה
משמעותית מהמקובל .זה בלתי אפשרי ,גם
בצורה היעילה ביותר ,לחיות מעמלה כזאת.
לכן ,הודענו להכשרה ,וזו עמדתנו בכלל בענף
הביטוח ,שנעודד סוכנים לעבוד עם חברות ביטוח
שנותנות עמלות ראויות לסוכנים כדי שיוכלו
להתפרנס בכבוד".

שילוב הסוכנים
"ואם שואלים ,האם יש חברות ביטוח שרוצות
להיכנס לעולם המכירות הדיגיטלי בלי לפגוע
בעמלת הסוכנים ולעבוד רק עם סוכנים? מסתבר
שיש .שלמה ביטוח היא חברה כזאת ,שלא רק

שהבטיחה לשלב את סוכני הביטוח במכירות
הדיגיטליות שלה ולא לפגוע בעמלתם ,אלא אף
פיתחה מוצר דיגיטלי עבור הסוכנים לחידושים
של הביטוחים האלמנטריים ואחזקתם ,מה שיחסוך
להם עלויות רבות" ,אמר אנגלמן והוסיף" :אנחנו
מעודדים עוד חברות לצאת בהצהרות דומות; אני
בטוח שעוד חברות יצטרפו לרעיון הזה; אנחנו
מנהלים משא ומתן עם החברות ,ויש כמה מהן
שבטוח יעשו זאת ויצהירו על כך בקרוב.
"במשחק הזה שנקרא מבוטחים ,חברות ביטוח
וסוכני ביטוח ,חייבים להדגיש שעם כל הכבוד
לדיגיטציה ,אין תחליף לסוכן הביטוח .הסוכן חייב
להיות מומחה גם בעולם הדיגיטלי ,אבל זה לא
אומר שהוא צריך לוותר על פרנסתו ,או לפחות
להגיע למצב שבקושי יכול לקיים את ביתו".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :גיל אלוני | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־shivuk@insurance.org.il ,050

חדשות הביטוח

סלינגר התחייבה לפתור בעיית כיסוי
הנזקים בגין "הטרור החקלאי"

הממונה מציעה שילוב של פיצוי לחקלאים באמצעות חברות הביטוח הפרטיות והקרן לנזקי טבע

רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ כי יש כאן גם סיבות של פח"ע" ,אמרה סלינגר
איתן כבל ,התכנסה בשבוע שעבר לישיבה בישיבה.
לדבריה ,בשבועות האחרונים הקימה הרשות
משותפת עם ועדת הפנים והגנת הסביבה,
בראשות ח"כ יואב קיש ,בנושא התמודדות עם שולחן עגול במטרה למצוא פתרון לבעיה
הפשיעה החקלאית .הישיבה התקיימה במסגרת הביטוחית ,שיתבסס על הקרן לנזקי טבע
השימוע העוסק בטיפול במשבר בחקלאות ,אותו (קנט) ,שתעניק ביטוח ופיצוי לנזקים שחורגים
יזם היו"ר כבל ,שפתח ואמר כי הכוונה היא לצאת ממה שהחברות הפרטיות יכולות לכסות .עוד
מהישיבה עם תוצאות מעשיות .ח"כ קיש הוסיף :ציינה סלינגר" :אנחנו בוחנים חלופה שתאפשר
"הטרור החקלאי הוא לא גזירת גורן ואפשר למגר לקנט לפעול מול החקלאים ותציע להם ביטוחי
רכוש .היום היא לא פעילה בתחום הזה .היא לא
אותו ,לשם כך צריך נחישות והשקעה מתאימה".
מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך ,אמר כי מתוקצבת ואולי אם יאפשרו לה תקציב ,זה יהיה
אפשרי".
הפשיעה החקלאית מהווה אחוז זעום מתוך
סלינגר הוסיפה" :הכיוון שכנראה נלך
עבירות הרכוש ,אך עם זאת המשטרה
אליו הוא שילוב בין קנט לחברות
מבינה שיש לכך משמעויות
הפרטיות :שהחברות הפרטיות יתנו
לאומיות ויכולות להיות לכך גם
מענה לסיכונים שהן יכולות לקחת
תוצאות קשות מבחינת החקלאי
וקנט תיתן מענה לסיבות האחרות.
הבודד .הוא הוסיף כי ישנה
אם האכיפה תהיה מתאימה ,אז
ירידה בפשיעה החקלאית לצד
זה יגרום לתחרות וחברות נוספות
עלייה בדיווחים ,ואמר כי אם יהיו
ירצו להיכנס".
משאבים נוספים בוודאי שהתוצאות
ח"כ כבל פנה לסלינגר ואמר" :אני
יהיו טובות יותר .ח"כ חיים ילין אמר
כי המדינה יודעת ,כשצריך ,לפתח ח"כ כבל .מבקש שסלינגר תיתן יודע בדיוק מה אגף התקציבים
מענה תוך שלושה חודשים
(באוצר) עומד לומר ומה קנט
את כיפת ברזל ,ולכן עם נחישות
של ממשלת ישראל אפשר להתמודד עם התופעה .תעשה .לא סתם השרביט ניתן לך כי את ציר
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון מרכזי מאוד .אני רוצה כאן התחייבות ,ועדי
דורית סלינגר ,שהשתתפה בדיון ,אמרה כי ברשות חכמון יושבת כאן מאגף תקציבים .אני מבקש
שוק ההון מודעים לנושא של נזקים בחקלאות לצאת מכאן כשדורית לוקחת על עצמה ,לצד
ולהעדר ביטוח" .דיברתי עם ח"כ איתן ברושי החברים שלנו ,לתת מענה ביטוחי טוב והולם
ועם התאחדות האיכרים והיו מקרים ספציפיים בלוח זמנים שלא יעלה על שלושה חודשים .אני
שהפעלנו את הסמכות שלנו ואנחנו לא מתעלמים רוצה דיון נוסף לפני היציאה לפגרת הקיץ .גם
מהנושא .זה לא נזק שהחברות המסחריות לוקחות אם לא הכל חלוט וגמור ,אנחנו נדע לספור את
עליהן .זה מצריך שילוב ידיים של כל הגורמים ,הדברים ולא לדבר גבוהה גבוהה".
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סלינגר אמרה בתגובה כי היא מתחייבת להביא
פתרון בפרק הזמן הזה ,בתוך שלושה חודשים.
חכמון ,סגנית הממונה על אגף התקציבים
באוצר ,אמרה כי האוצר הקצה  17מיליון שקל
לפיילוט ,אך הוסיפה כי אם לא יהיה טיפול
באכיפה הביטוח ימשיך להיות לא כלכלי.

דין אבטיח כדין שדה שלם
ראש המועצה האזורית עמק הירדן ,עידן
גרינבאום ,סיפר כי אתמול תפסו שוטרי מג"ב
שני אנשים שגנבו  20אבטיחים ,החרימו את רכבם
ופתחו להם תיק" .ככה זה צריך להיות .דין אבטיח
אחד צריך להיות כדין שדה שלם" ,אמר .עם זאת
הוסיף ,כי מצד שני חקלאים מגישים תלונות,
מבזבזים את זמנם והתיקים נסגרים .נציגת משרד
המשפטים ,ליאנה מגד ,ציינה כי המשרד מקדם
מהלך שיאפשר לשוטרים לתת קנסות מנהליים
במקום ,ככלי אכיפה יעיל שיפגע בכיס של
העבריינים.
יו"ר ועדת הפנים ,ח"כ קיש ,סיכם ואמר כי
"טרור ופשיעה חקלאית לא צריכים להיות מכת
מדינה .שילוב של נחישות באכיפה יחד עם פתרון
ביטוחי יאפשר מניעה והקטנת הנזקים .אמשיך
לפעול במשותף עם ועדת הכלכלה עד שהממשלה
תשלים את המהלך הנדרש בכל האספקטים –
מימון ,אכיפה וחקיקה" .יו"ר ועדת הכלכלה ,ח"כ
כבל ,סיכם ואמר כי בשבוע הבא יכנס שולחן
עגול ,יחד עם יו"ר ועדת הפנים ,לטיפול בהחמרת
הענישה ,הגברת האכיפה ופתרון של ביטוח
לסוגיו .הוא הוסיף 16" :מיליון השקלים שמציע
האוצר רחוקים מהנדרש לתת מענה כולל לבעיה
ולא נרפה עד שכל הדברים יתוקצבו ויטופלו".

חדשות הביטוח

"חוק האופנועים" להצבעה בקריאה
ראשונה במליאת הכנסת

הצעת החוק תגדיל את מרכיב ההעמסה בביטוח חובה ל־ 8.5%במקום  6.5%כיום ,כדי למנוע
את התייקרות ביטוח החובה לאופנועים ,ש־ 40%מהם לא מבוטחים בגלל יוקר הביטוח

רונית מורגנשטרן
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יום שני הקרוב תועלה להצבעה בקריאה
ראשונה במליאת הכנסת ,הצעת החוק
לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב
ההעמסה בתעריף הביטוח) ,תיקון שיזמו ח"כ מיקי
מכלוף זוהר ,איתן כבל ויצחק וקנין .התיקון ימנע
את עליית פרמיית הביטוח חובה לכלי רכב דו
גלגליים.
החוק הנוכחי קובע כי  5.5%מעלות הסיכון
שמייצר נוהג בכלי תחבורה דו גלגלי ,יועבר
מפרמיות ביטוחי החובה שמשלמים מבוטחי כלי
רכב בעלי ארבעה גלגלים .מדובר בהעמסת
עלויות שמכונה בחוק "מרכיב ההעמסה בתעריף
הביטוח" .כספים אלו שמשלמים בעלי כלי רכב
רגיל" ,מסבסדים" ומוזילים את עלות הביטוח של
בעלי כלי רכב דו גלגליים .הצעת החוק מבקשת
להעלות את אחוז ההעמסה המקסימאלי מ־6.5%
ל־ 8.5%ובכך למנוע עלייה עתידית של פרמיית
ביטוחי החובה לכלי רכב דו גלגליים.
ההצעה אושרה לקריאה ראשונה במליאה בוועדה

מיוחדת במסגרת ועדת הרפורמות שבראשות ח"כ
רחל עזריה (כולנו) .בדיונים בוועדה להכנת הצעת
החוק השתתפו מטעם לשכת סוכני ביטוח סו"ב
ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי ,וסו"ב
יובל בר ,חבר הוועדה.
בתיקון  19לחוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי
 ,2011נקבע מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח,
שנועד להוזיל את פרמיית ביטוח החובה של רוכבי
אופנועים באמצעות העמסת חלק מהסכום על יתר
המבוטחים בביטוח חובה ,וכך לעודדם לרכוש ביטוח
חובה במחיר סביר .מאז הוא עומד על  6.5%מעלות
הסיכון" .למרות זאת פרמיות הביטוח לאופנועים
בפול עדיין גבוהות ,ולכן רוכבי אופנוע רבים עדיין
אינם מבוטחים בביטוח חובה" ,נטען בדברי ההסבר
להצעת החוק הנוכחית .ברשות שוק ההון מעריכים
כי כ־( 40%כ־ 50אלף אופנועים וקטנועים) נוסעים
ללא ביטוח ,בגלל עלותו היקרה.
דברי ההסבר מתייחסים גם לנושא ההיוון בעקבות
מסקנות ועדת ההיוון בראשות השופט ד"ר אליהו

וינוגרד לבחינת הנתונים המשמשים את המוסד
לביטוח לאומי לחישוב הקצבאות המשולמות
לנפגעי תאונות עבודה .על סמך מסקנות הוועדה
הורד שיעור הריבית להיוון הגמלאות המשולמות
על ידי המוסד לביטוח לאומי מ־ 3%ל־.2%
"השינוי הביא להגדלת התשלום לנפגעים
המבקשים לקבל סכום חד־פעמי מהמוסד לביטוח
לאומי ,אולם בפועל השפיע על כל התשלומים של
חברות הביטוח למבוטחים שמועברים בסכום חד־
פעמי ולא כקצבה חודשית ,ובייחוד בתחום ביטוחי
חובה לרכב .חברות הביטוח נאלצו לבצע הפרשות
בעבור תביעות עתידיות ,וכעת הן דורשות לייקר
גם את תעריפי ביטוחי החובה לכלי רכב ,ובכלל
זה לאופנועים.
"לפיכך ,מוצע לקבוע כי השיעור המרבי
של מרכיב ההעמסה למימון העלות של ביטוח
אופנועים במסגרת הפול יהיה  8.5%מעלות
הסיכון הטהור במקום  6.5%כקבוע היום" ,נכתב
בהצעת החוק.

אל תחפשו מתחת לפנס...
שגריר אתכם לאורך הדרך

״פנסים ומראות צד״
שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.
תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
באמצעות חברות הביטוח :כלל ,מגדל ,שומרה ,איילון ,ביטוח חקלאי

בהתאם לתנאי השירות

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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חדשות הביטוח

לין לסלינגר :התיקון המוצע שאוסר
ביצוע הפקדות מעסיקים באמצעות
חשבון נאמנות  -פסול ויש לבטלו

הוראה זו מטילה נטל כבד במיוחד על עסקים ,שיצטרכו לבצע העברות כספים לעשרות גופים מוסדיים

רונית מורגנשטרן
יש לבטל את התיקון המוצע לממשק
המעסיקים ,האוסר ביצוע הפקדות מעסיקים
באמצעות חשבון נאמנות ,ולהותיר את
המצב כפי שהוא כיום ,כך שמעסיקים יוכלו
להמשיך ולקבל את השירות דרך חשבונות
נאמנות" .כך דורש עו"ד אוריאל לין ,נשיא
איגוד לשכות המסחר ,מדורית סלינגר הממונה
על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
לדברי לין" ,ההוראה המוצעת מהווה התערבות
חריפה בהתנהלותם של המעסיקים .המטרה
אותה שואפים ברשות שוק ההון להשיג אינה
מצדיקה התערבות כה בוטה בשיקולי המגזר
העסקי .ההוראה אינה בהלימות נאותה לעול
המיותר שנוצר למעסיקים ,היא גם בסתירה
למגמת הממשלה להפחית את העול הרגולטורי
ולצמצם מעורבות מיותרת בניהול העסק".
ביום  1.5.2018פרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון טיוטת חוזר בדבר "מבנה אחיד להעברת
מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  -ממשק
מעסיקים".
בטיוטת החוזר נקבע כי" :מעסיק לא יהיה
רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות,
אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים".
בדברי ההסבר לטיוטת החוזר נאמר כך" :מוצע

"
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חשבון נאמנות .הפקדת כספים לחשבון של
צד ג' איננה תואמת את העקרונות שנקבעו
בהוראות חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת
גמל ,לפיהם העברת הכספים נעשית במישרין
מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי".
משמעות הדבר הינה כי מעסיקים לא יוכלו
להיעזר בצדדים שלישיים ,לצורך סליקת
הפרשות כספים פנסיוניים של עובדיהם,
באמצעות חשבונות נאמנות .לדברי לין" ,לא כל
המעסיקים מפרישים ישירות לגופים המוסדיים,
בייחוד במקרים בהם יש לעובדים מספר
תוכניות פנסיוניות שדורשות פיצול ההפרשות,
כך שמרבית המעסיקים לא מסוגלים לבצע זאת
בעצמם .הדבר כרוך במורכבות טכנית גבוהה,
ובעלויות גבוהות של ביצוע העברות כספיות
לין
לגופים פנסיוניים שונים".
לדעת לין ,מדובר בשינוי מבני מרחיק לכת.
"הצעה זו מהווה ביטוי נוסף
"התנהלות זו שמה לחוכא ולאיטלולה את
לאמביציה רגולטורית מבית
החלטת הממשלה  2118שנועדה להפחית את
היוצר של הרשות שוק ההון,
הנטל הרגולטורי" .לדבריו ,זו הייתה שגיאה
חמורה להחריג את רשות שוק ההון ,מקיום
שאין לה מקום"
הוראות החלטה " .2118הצעה זו מהווה ביטוי
לבטל את האפשרות לבצע הפקדת כספים נוסף לאמביציה רגולטורית מבית היוצר של
באמצעות חשבון של צד ג' ,לרבות באמצעות הרשות שוק ההון ,שאין לה מקום".
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מנכ"ל בנעלי בית

"אם הייתי צריך לבחור מקצוע
מחדש – זה היה סוכן ביטוח"

במדור החדש' ,מנכ"ל בנעלי בית' ,יתראיין כל פעם בכיר אחר בענף הביטוח ושוק ההון 
והפעם אורן אל און ,משנה למנכ"ל הפניקס חברה לביטוח ומנהל חטיבת הלקוחות

רונית מורגנשטרן
גיל63 :
מצב משפחתי :נשוי  4 +וסבא ל4-
מקום מגורים :רעננה
השכלה :תואר שני במימון ,תואר שני בשיווק ,תואר
ראשון בביטוח
ותק בתפקיד 9 :שנים .מגדיר את תפקידו כ”אחראי
לרמת החיים של מבוטחי החברה וסוכניה"
מוטו בחיים :לתת ולהצליח
מהו התחביב העיקרי שלך?
"קריאה".
האם אתה מנהל מבזר סמכויות או ריכוזי?
"בהחלט מבזר סמכויות ,אבל מצפה מהמנהלים
לנורמות ניהוליות מהדרגה הגבוהה ביותר".
מה אתה עושה למען עובדיך?
"אני נשכב למענם על הגדר ,למען העובדים
וגם למען הסוכנים .התענוג הכי גדול שלי זה
כשהשותפים האמתיים שלי  -העובדים שלי
והסוכנים שלי  -מגיעים להצלחות .אני גידלתי
חמישה מנכ"לים בענף :מנכ"ל קרן הפנסיה

אל און

בהראל דודי ליידנר; גיא קריגר ,מבטחים קרן
פנסיה; מוטי דהן ,מנכ"ל קרן הפנסיה של
הפניקס לשעבר; אייל עצמון ,מנכ"ל קופת
הגמל והפנסיה של כלל; מנכ"ל סוכנות שקל
גיא עולמי ומנכ"ל שומרה דן יצחקי .כולם היו
תלמידיי ,כולם עבדו אצלי .אני שמח שגידלתי
דור של מנכ"לים .זו תרומה מכובדת שלי לענף.

"יש גם סוכנויות ביטוח מפוארות שסייעתי להן
מאפס .את סוכנות אליפים אני גידלתי .הם היו שני
סוכנים עלומי שם ,שהגיעו אלי למנורה בזמנו; אני
זה שראיתי את הפוטנציאל שלהם ,אימצתי אותם
ומאז הם הפכו לאימפריה 25 .שנה אני מלווה אותם".
ספר/סרט/תכנית טלוויזיה שהותירו עליך רושם?
"הספר רשימת האמהות של גלי מיר־תיבון העוסק
ביהדות רומניה בתקופת השואה; הספר חיבר אותי
לשורשים שלי ולהורים .מבחינתי ,ההשראה הכי
גדולה לקיום שלנו זו השואה".
מהו היעד המועדף עליך בנסיעות לחו"ל?
"נסיעות קצרות לאירופה".
מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אם הייתי צריך לבחור מחדש באיזה מקצוע
לעסוק ,סביר להניח שזה היה סוכן ביטוח (מהדור
החדש) .סוכן ביטוח שיש לו ראיה לטווח ארוך -
דיגיטלי ,מתרחב למוצרים משיקי ביטוח ,מוצרי
פיננסים ומעל הכל שירותי  -עתידו המוצלח
מובטח".

מסוק של הפניקס חילץ מטייל שהיה בסכנת חיים
המטפס ,ישראלי בן  ,30נקלע לסכנת חיים בגובה  8,200מטרים בפסגת הרי ההימלאיה בגבול
הודו־נפאל  הוא חולץ לאחר ששרד יממה בתנאי מזג אוויר קשים וללא מזון
רונית מורגנשטרן

ה

מסוק של חברת הפניקס ,ביחד עם
 MAGNUSאיתור וחילוץ ,חילץ ביום
שישי האחרון מטפס הרים ישראלי בן
 30שנקלע לסכנת חיים בגובה של  8,200מטרים
בפסגת קנצ'נג'ונגה.
מהפניקס נמסר כי מטפס ההרים ,נדב בן יהודה,
נפל כ־ 140מטר לפני ההגעה לפסגת קנצ'נג'ונגה
 ההר השלישי בגובהו בעולם ,שנמצא בגבולהודו־נפאל בהימלאיה .בן יהודה שרד למעלה
מיממה בתנאי מזג אוויר קשים ,עם חוסר חמצן
וללא אוכל או שתייה .צוותי המטפסים על ההר
כבר דיווחו שהוא אינו בין החיים ,מכיוון שבשל
מזג האוויר הקיצוני קפאו איבריו ,אך לאחר מכן
הבחינו כי בן יהודה נמצא במקום שונה במורד
ההר כשהוא מבצע פעולות על מנת לחלץ את
עצמו.
"התקבלה פנייה מלנה ,אשתו של המבוטח
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שנמצאת בארץ  -ומשמשת כראש החפ״ק המבצעי
של הפרויקטים שלו בהרים .מוקד החירום של
ביטוח נסיעות לחו״ל של הפניקס שקיבל את
הפנייה הורה על הוצאת מטוס וצוות חילוץ מוטס
באופן מיידי .במקביל ,מטפסים נוספים ,חברים של
בן יהודה על ההר ,החלו בפעולות סיוע בהובלתו
למקום נמוך יותר ,אליו מסוק יכול היה להתקרב",
נמסר מהפניקס.
עוד דיווחה החברה ,כי בהזדמנות הראשונה
בה תנאי מזג האוויר הקשים אפשרו המראה אל
המחולץ ,מטוס המריא מלוקלה והגיע אל בן יהודה
וחילץ אותו משם .המטוס נחת בשדה קטן ,ממנו
הועבר בן יהודה שסבל מכוויות קור למטוס קל
שפינה אותו לבית חולים בקטמנדו להמשך טיפול
רפואי.
"בעת טיפוס לפסגת הר האוורסט בשנת ,2012
במרחק של כמה מאות מטרים מהפסגה ,חילץ

בן יהודה מטפס הרים טורקי שהיה חסר הכרה.
כתוצאה מפעולת החילוץ המוצלחת סבל בן
יהודה מפגיעות גופניות קשות ,והוענק לו אות
מופת על המעשה בטקס אות הנשיא למתנדב",
מציינים בהפניקס ומוסיפים כי בן יהודה הוא
הישראלי הראשון שכבש את פסגת האנאפורנה
בנפאל והיה מעורב במאמצי החילוץ והאיתור
לאחר האסון באנאפורנה באוקטובר  2014שבו
איבדו את חייהם ארבעה ישראלים.
דודי עוז ,מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו״ל
בהפניקס ,מסר" :מרגע קבלת הפנייה על הצורך
בחילוץ ,פעלנו על מנת להשלים את החילוץ
המוטס הדרמטי והמורכב בהקדם האפשרי ,כדי
להביא את המבוטח לקבלת טיפול רפואי .החילוץ
היה מאתגר בשל הגובה הרב ,תנאי הנחיתה בהר,
מזג האוויר הקיצוני ומצבו הרפואי של המחולץ.
אנו מאחלים לו החלמה מהירה ומלאה".

חדשות הלשכה

נפתחה שלוחה חדשה של המכללה
לפיננסים וביטוח בירושלים
יו"ר המכללה" :סוכן חדש צריך ללמוד את החומר מבראשית והסוכן הוותיק
צריך ללמוד את החידושים  -זה מה שחשוב לנו לתת במכללה"
מערכת "ביטוח ופיננסים"

א

תמול נפתחה השלוחה החדשה של
המכללה לפיננסים וביטוח בירושלים,
ובכך התקדמה המכללה צעד נוסף בחזון
להרחבתה לכל חלקי הארץ .סו"ב שמואל אשורי,
יו"ר מחוז ירושלים סיפר כי "היו שתי הרצאות
מאוד מעניינות של מלכיאל רחמים ,מומחה
למיסוי ופרישה ,שהרצה בנושא טופס
(161ד) ,קיבוע מס קצבה וקבצה
מזכה של גמלאים במסגרת תיקון
 ;190ועו"ד עדי בן אברהם ,היועץ
המשפטי של הלשכה שהעביר סדנה
בנושא צירוף ותביעות בתחום אובדן
כושר עבודה".
אשורי
סו"ב חוה פרידמן־וינרב ,יו"ר המכללה:
"החזון שלנו הוא שהמכללה תשמש מוסד מוביל
ומקצועי בתחום הביטוח והפיננסים .המכללה

צריך שהסוכן בחיפה וצפונה מחיפה,
נועדה להכשיר סוכנים חדשים ולהכניס
והסוכן בירושלים ובסביבתה ,יקבלו
אותם למעגל העבודה אצלינו .החלטנו
את מה שמקבלים במכללה בתל אביב.
להרחיב את המכללה ולא רק להכשיר
האינטרס שלנו הוא שכל הסניפים
סוכנים חדשים ,אלא להכשיר גם
יירתמו ויביאו את הסוכנים והאנשים
פקידות וחתמות .סוכן חדש צריך
לקבל השתלמויות בקורסים.
ללמוד את החומר מבראשית ,הסוכן
"לכן פתחנו את הסניף בחיפה ,ועכשיו
הוותיק צריך ללמוד את החידושים,
פרידמן־וינרב
גם בירושלים .אחת האג'נדות של נשיא
ולכן אנחנו חייבים לעבוד על זה
ולעשות הכל כדי שהסוכנים הוותיקים הלשכה ,ליאור רוזנפלד ,הייתה לפתוח את
יקבלו ערך מוסף ,שאותו אנחנו ניתן המכללות גם בחיפה ובירושלים והנה עשינו את
זה".
במכללה.
בפתיחת השלוחה בירושלים השתתפו גם סו"ב
"מאוד חשובה לי האתיקה המקצועית
של הסוכנים והרמה המקצועית שלהם .טליה נוימן ,יו"ר סניף ירושלים; חברי ועד המחוז
כדי להגיע לכל אלו המכללה חייבת לתת סו"ב חיים גולדיס ,סו"ב שלומית לפידות וסו"ב
עוד ועוד קורסים ,ולהנגיש את המכללה לכל עופר חורש ,ושני סוכני הביטוח צחי רביב
הסוכנים בארץ .לכן הגענו גם לירושלים ולחיפה .מ"עמיתים סוכנות לביטוח" ודידי פרידלנדר.
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חדשות הביטוח

הסוף לשימוש בפקס? גופים ציבוריים
יחויבו לפרסם דרכי יצירת קשר בדוא"ל

ח"כ שרן השכל" :המציאות עצובה ,הממשלה והמגזר הציבורי בישראל נתפסים ככבדים ומיושנים,
הקשר עימם מסורבל וחלקם עדיין לא מאפשרים לאזרחים התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני"

רונית מורגנשטרן

מ

ליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה
את הצעת חוק פניה לגופים ציבוריים
באמצעי קשר דיגיטליים ,התשע"ח־2018
של חברי הכנסת דוד ביטן ,שרן השכל וקבוצת
חברי כנסת ,אליה הוצמדה הצעה דומה של ח"כ
סתיו שפיר.
על פי ההצעה ,יחויבו גופים ציבוריים הנותנים
שירות ציבורי לפרסם באתר האינטרנט שלהם
את עיקרי סוגי השירותים הניתנים בהם,
פריסתם הגיאוגרפית ודרכי ההתקשרות עימם
(פרסום אמצעי הקשר הדיגיטלי שאפשר לפנות
באמצעותו) ודרכי התקשרות עם העובד או היחידה
הנותנים שירות לציבור.
בדברי ההסבר נכתב" :באתרי האינטרנט של
גופים ציבוריים רבים לא מופיעים פרטי יצירת
קשר של העובדים השונים .דבר זה מקשה על
הציבור בבואו לפנות אליהם לצורך קבלת מענה
לפניותיו .היעדר הנחיות ברורות בסוגיה זו ,מוביל

ח"כ השכל

לשוני רב בין הגופים הציבוריים השונים באופן
הפרסום של הפרטים ומשכך לפערים גדולים
בזמינות ביניהם .ישנו צורך להנגיש את היכולת
ליצור קשר עם עובדי הציבור בתחום אחריותם
ופעילותם.
"לפיכך ,מוצע כי גופים ציבוריים המנויים
בתוספת להצעת החוק יהיו חייבים לפרסם בכל

אחד מפרסומיהם הרשמיים ,לרבות באתרי
האינטרנט שלהם ,כתובת דואר אלקטרוני עדכנית
של עובדי המשרד או מספר טלפון של העובד או
מי מטעמו .כך ניתן יהיה להנגיש את השירות
הציבורי לאזרח ולהגביר את אמון הציבור בגופים
הציבוריים המנויים בחוק זה".
ח"כ השכל" :המציאות עצובה ,הממשלה והמגזר
הציבורי בישראל נתפסים ככבדים ומיושנים,
הקשר עימם מסורבל וחלקם עדיין לא מאפשרים
לאזרחים התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני.
במדינת ישראל ,אומת הסטארט־אפ עדיין מאלצים
את הציבור לשימוש בפקס בלבד .האבסורד הגדול
יותר הוא כי המשרדים משתמשים בתוכנה בה
הפקיד מקבל למייל את מה שאנחנו שולחים
בפקס .באיזה בית היום אפשר למצוא מכשיר פקס?
זו בירוקרטיה מיותרת ומעיקה".
 52תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת
המדע והטכנולוגיה.

מהם ההבדלים בין בדיקת תיק ביטוח לבין
בדיקת מטרות תהליך ההכנה לפרישה?
רון קשת

ב

פגישה שהייתה לי השבוע עם אישה בת
 48שהגיעה לתהליך של מוכנות לפרישה,
היא עדכנה אותי שסיפרה לחבריה בעבודה,
בחברת ההיי־טק בה היא עובדת ,שהיא עוברת
תהליך הכנה לפרישה וגם משלמת עליו סכום של
כמה אלפי שקלים והם ממש לא הבינו אותה.
אני רוצה להדגיש נושא מסוים שנוגע לתהליך
הזה .כן ,ישנן לא מעט משפחות שמבצעות בדיקת
תיק הביטוח והחסכונות שלהם .לא ,זה לא מוכנות
לפרישה.
זאת בדיקת תיק ביטוח או פיננסים .בבדיקה
מהסוג הזה נבדקת כל תוכנית באופן פרטני ובמידת
הצורך מתקנים אותה .התוצאה היא תוכניות ביטוח
ופיננסים משופרות אבל אין כאן כל מידע שמקדם
לגבי המוכנות לפרישה.
התהליך של מוכנות לפרישה מתבצע כחלק
מהמתודה של התכנון הפיננסי שמשמעותו בדיקת
מטרות ויעדי החיים של המשפחה .בשונה מבדיקת
מטרות הסמוכות לגיל הפרישה ,כאן נבדקות גם
המטרות לטווח בינוני ואפילו קצר .לדוגמה :מימון
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לימודים להשכלה גבוהה ,חסכון לחתונה וגם סיוע
במימון דיור לילדים.
במקרים הללו אנחנו מתחשבים בשוני שיש בין
רמת ההוצאות הנוכחית כאשר הילדים הם חלק
מההוצאות היומיומיות לבין תא משפחתי עם שני
בני זוג בוגרים .מהעבר השני אנחנו בוחנים את כל
הנכסים של המשפחה וזה ההבדל העיקרי בין בדיקת
תיק ביטוח לבין בדיקת תיק מוכנות לפרישה.
גם המוצר הסופי שונה במהות .בתהליך המוכנות
לפרישה אתה מקבל מוצר סופי שהוא תזרים
מזומנים הכולל את ההוצאות שלך מכל הסוגים אל
מול ההכנסות הצפויות במונחי נטו.
בימים אלו מטופלות אצלי מספר משפחות בגילאי
 .40/50הסוגיות שטופלו היו מגוונות:
באחד מהמקרים התבקשנו לבדוק האם
ניתן לפרוש בגיל  60ובאותו הזמן לדאוג
למימון למגורים בסכום של כמה מאות אלפי
שקל לכל אחד משני הילדים שלהם .נאלצנו
לאכזב את בני הזוג ולעדכן את מועד הפרישה
והסכומים בהתאם למה שהמציאות הכתיבה.

מקרה נוסף של אם חד הורית שחיה ברמת חיים
גבוהה .היא בעלת חברה בע"מ .כאן בנינו עבורה
מסלול של פיצויים מוגדלים כולל הגדלת
המשכורת על מנת לאפשר לה בפרישתה משיכת
קצבה בהתאם למתאפשר לפי תיקון .190
מקרה נוסף של בני זוג באמצע גילאי ה־ 50שלהם
שרק לקראת סוף הפגישה הראשונה הסתבר לי שיש
להם ילד על הרצף האוטיסטי .חלק מהותי מתוכנית
הפרישה שלהם הוסתה לכיוון הטיפול והדאגה להמשך
הקיום הכלכלי שלו והסתה של מקורות כספיים שהיו
מיועדים למטרות אחרות אל עבר ההגנה על הבן.
העובדה שהמשפחות הללו הגיעו  15ו־ 20שנה
לפעמים לפני גיל הפרישה סייע לנו בהכוונה של
אפיקי השקעת הכספים שלהם תוך טיפול עדכון
רמות הסיכון ,העלויות ולעיתים ניוד לגופים מנהלי
כספים אחרים.
כולי תקווה שהזרם הקטן יגבר ויהפוך לתופעה
הולכת וגדלה.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני ביטוח
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 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il
סוכן צעיר

"על הלשכה לקיים סמינרים מקוונים
שיגדילו מספר הסוכנים המשתתפים"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 

והשבוע :סו"ב ניב פרגל ,מנכ"ל ובעלים של 'יו פירסט סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ'

גיל33 :
מצב משפחתי :רווק
השכלה :תואר ראשון  B.Aבכלכלה ,אונ' ת"א ,וסטודנט
לתואר שני  MBAלמנהל עסקים באונ' העברית
מקום עבודה :מנכ"ל ובעלים של "יו פירסט סוכנות לביטוח
פנסיוני בע"מ' מקבוצת "יונט"
וותק במקצוע :בענף הביטוח משנת  ,2013סוכן עצמאי
משנת 2016
רישיון :פנסיוני ולומד כעת במכללת לפיננסים וביטוח
לרישיון אלמנטרי
למה בחרת להיות סוכן ביטוח? מה אתה אוהב במקצוע?
"מהרגע הראשון שנחשפתי למקצוע סוכן הביטוח ידעתי
שאעסוק בביטוח .אני אוהב את המקצוע בגלל הדינאמיות
הרבה שיש בתפקיד המשלבת בין עבודה משרדית לבין
עבודת שטח ,את האחריות הגדולה שיש לי כמתכנן
הסיכונים של משק הבית ,את הקשר הבין אישי המתפתח
עם לקוחות המשרד ואת הרגשת השליחות שמלווה אותי
בכל שיחה או פגישה עם לקוח".
באלו מכשולים/קשיים נתקלת בדרך?
"הקושי הראשוני שלי כסוכן היה להבין איך לוקחים את
כל הידע התיאורטי שנלמד במסלול ההכשרה והופכים
אותו לפרקטיקה .למצוא התמחות איכותית כסוכן מתחיל
זו משימה לא פשוטה שמהווה מכשול עיקרי עבור רוב
הסוכנים המגיעים ללא כל רקע בביטוח .למזלי הרב
התחברתי לקבוצת 'יונט' ,הקבוצה אימצה אותי כסוכן
עצמאי ונתנה לי את כל הכלים להצלחה וליוותה אותי
מתחילת דרכי ועד היום".

פרגל

האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור בהתמודדות
אתם?
"הקושי למצוא התמחות עדיין קיים; הלשכה צריכה
לפתח מסלולי הכשרה ייעודיים לסוכנים מתחילים כדי
שיוכלו לעבור התמחות מקיפה ומקצועית התואמת לשוק
הדינאמי ,שבה הסוכן המתחיל יוכל ללמוד ואף להתפרנס.
בנוסף ,אני רואה בלשכת סוכני ביטוח את הגוף שמייצג
אותי ,את הערכים והאינטרסים שלי ,לכן כסוכן צעיר
בענף אני מצפה מהלשכה שתמשיך לתת לנו גב מול
הרגולטורים וחברות הביטוח שנוכל להמשיך להתפרנס

בכבוד ולשמור על מעמדנו המכובד".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי מנהל סוכנות ביטוח
גדולה ,עם צוות עובדים גדול ואלפי לקוחות".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכן הביטוח היה ,קיים וכך גם יישאר .סוכן הביטוח
הוא אוטוריטה שעובדת בשביל הלקוח .מעבר להבנה
העמוקה במוצרי הביטוח והחיסכון ,סוכן הביטוח מלווה
את לקוחותיו תוך מחויבות לפעול למען מיצוי זכויותיהם
מול חברות הביטוח בעת אירוע הביטוח ויודע להציע
ללקוחותיו את המוצר הנכון ביותר עבורו בהתאם לצרכיו
וצרכי משפחתו .אף מוקד ישיר או אתר אינטרנט של חברת
הביטוח לא יידע לעשות את אותה העבודה ולתת את אותו
היחס כמו סוכן ביטוח אישי".
טיפים שאתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
"תהיו השינוי שאתם רוצים לראות בענף ואל תפחדו
מחוזרים ושינויי רגולציה .אל תפסיקו ללמוד ולהתעדכן,
ההשקעה בעצמכם היא המשתלמת ביותר והיא זו שתמנף
את הצלחתכם".
יש לך בקשה אישית מהלשכה או מחברי הוועדות?
"הייתי מעוניין לקחת חלק ביחד עם הלשכה בבניית
תוכנית ייעודית להכשרת הדור הצעיר של סוכני הביטוח
העצמאיים .בנוסף ,כדי להרחיב את הידע המקצועי
ולהיות תמיד מעודכנים במוצרים החדשים של חברות
הביטוח ותקנות הפיקוח ,הייתי מציע ללשכה לאמץ את
הטכנולוגיה הקיימת היום ולערוך סמינרים מקוונים".

השתלמות ביטוחי בריאות במכללה
עם בכירי חברות הביטוח בתחום
רונית מורגנשטרן
שיתוף הפעולה עם חברות הביטוח מגיע גם
למכללה לפיננסים וביטוח ,כפי שהבטיחה הנהגת
הלשכה.
ב־ 18ביוני תקיים המכללה יום השתלמות
בתחום ביטוחי הבריאות ,בעלות של  100שקלים
(פלוס מע"מ) לסוכנים.
בהשתלמות ישתתפו שלוש ראשות אגפים של
חברות הביטוח:
קרי זמיר ,מנהלת תחום תרופות והשתלות
בחו"ל בהראל ביטוח ,תרצה על תרופות מצילות
חיים; ד"ר נאוה ניב סרוודיו ,מנהלת אגף בריאות
באיילון ביטוח ,תרצה על מגמות עתידיות
בביטוחי הבריאות; עו"ד שרונה תושייה־פישר,
מנהלת תחום בריאות במגדל ביטוח ,תרצה על
מקומו של סוכן ביטוח הבריאות בעידן הדיגיטלי.
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עוד במכללה – מחזור שני של קורס דירקטורים
מתקדם בשיתוף עם איגוד הדירקטורים בישראל,
וזאת לאור ההצלחה בקורס הקודם .מדובר ב־25
שעות אקדמיות בעלות של  1,550שקל פלוס
מע"מ.

אירועי הלשכה
ניב סרוודיו

כמו כן ,תתקיים הרצאה של עו"ד שי אופז
בנושא ה"התיק הוותיק והמוצרים החדשים".

… יום עיון מחוז השרון – יתקיים בתאריך ה , 6.6.18-יום
רביעי ,בין השעות  14:00-20:00מיקום – סינמה סיטי,
המחקר  ,3נתניה .יום העיון נערך בשיתוף שלמה חברה
לביטוח ואיתוראן.
… יום עיון מחוז תל אביב – יתקיים בתאריך ה,14.6.18-
יום חמישי ,בין השעות  09:00-14:00מיקום – קמילו,
ג'ורג' וויז  ,24תל אביב .יום העיון נערך בשיתוף שלמה
חברה לביטוח.

חדשות הביטוח

בית המשפט העליון :חובת מסירת
הפוליסה למבוטח היא חובה מהותית
עו"ד ג'ון גבע

ב
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הכותב הוא יועץ משפטי לחברי לשכת סוכני ביטוח

b17966/22106

בית המשפט העליון נדונה בקשת ערעור
של הפניקס חברה לביטוח בע"מ וסוכנות
ביטוח בע"מ על ידי עו"ד אמנון עמיקם
ממשרד גנות-עמיקם עורכי דין כנגד חברת ס.א.ל
שיווק ביצים בע"מ על ידי עו"ד קרן זמיר אלימלך,
חברת איתוראן איתור ושליטה בע"מ ופורמלי צבי.
פסק הדין ניתן במאי  ,2018בהיעדר הצדדים ,מפי
כבוד השופט נ' הנדל ,כבוד השופט א' שהם וכבוד
השופטת י' וילנר.
עובדות המקרה :מדובר על בקשת רשות ערעור
על פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים ,שבו
התקבלה תביעת הפניקס ,נגד המבקשות ,לקבלת
פיצויים בגין גניבת משאית שבבעלותה .המחוזי
קיבל את ערעור המשיבה והפך את פסק דינו של
השלום שדחה את התביעה ,והחזיר התיק להמשך
דיון בשלום .משאית בבעלות המשיבה נגנבה בידי
"משתמש חוקי" ,שידע את קוד הפעלת מערכת
האיתור בה .המבטחת (הפניקס) סירבה לשלם
את תגמולי הביטוח ,בנימוק ,שהמשאית נגנבה
במעורבות של נהגי החברה ,בהתבסס על שני סייגים
בפוליסת הביטוח :הראשון ,סייג השולל כיסוי ביטוחי
במקרה של גניבה על ידי עובד של המבוטח או
בשיתוף עמו; והשני ,סייג השולל את הכיסוי במקרה
של אי הפעלת אמצעי מיגון כנדרש.
השלום קבע ,כי אירע מקרה ביטוח ,בו המשאית
נגנבה בידי עובד של המשיבה ,באופן השולל את
הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה .טענת המשיבה,
לפיה הפוליסה לא התקבלה אצלה  -נדחתה .בערעור
במחוזי נקבע ,כי בהיעדר ראיה למשלוח הפוליסה,
לא ניתן לקבוע שהיא התקבלה אצל המשיבה .מכתב
דרישת התשלום אינו מספק ,מכיוון שלא הוכח ,כי
הפוליסה צורפה אליו .משלא הוכח ,כי הפוליסה
הומצאה כנדרש למבוטח ,הפניקס מנועה מלהסתמך
על הסייגים הקיימים בה ,ודין תביעתה של המשיבה
להתקבל.
פסק הדין :בית המשפט העליון דן בבקשה
כבערעור וקבע ,כי חוק חוזה הביטוח נועד להסדיר
חוזים המאופיינים בפערי כוחות גדולים בין
החברה המבטחת לבין המבוטח ,ומרחיב את החובות
המוטלות על המבטח תוך צמצום החובות המוטלות
על המבוטח ,בייחוד במצב בו נטענת טענה לגבי
סייג .סעיף (2א) לחוק מטיל על המבטח חובה
למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט
את זכויות הצדדים וחיוביהם .זו חובה מהותית
שנועדה לאפשר למבוטח ללמוד על זכויותיו ועל
חובותיו על פי הפוליסה .לא הוכח ,שהפוליסה
נמסרה לידי המשיבה .מכתב דרישת התשלום
אינו מהווה הוכחה מספקת לכך ,שהפוליסה עצמה
נשלחה למשיבה .במקרה זה עצם שליחת הפוליסה
לא הוכחה ,ומכאן ,שגם לא הוכח שהיא התקבלה.

המבקשות לא מילאו את חובת מסירת הפוליסה
המנויה בסעיף (2א) לחוק ,ובמעשיהן הן הפרו גם
את חובת הגילוי והווידוא.
העליון התייחס לחריג הגניבה בידי עובד בכל
הפוליסות בישראל ודחה את הטענה ,כי נוכח ידיעה
בפועל של המשיבה אודות הסייג ,אין קשר סיבתי בין
היעדר מסירת הפוליסה לבין הנזק שנגרם לה .בצדק
קבע המחוזי ,כי המשיבה לא הייתה מודעת בפועל
לקיום הסייג ,וכי לא הוכח ,שהמבקשות היפנו את
תשומת לבה לסייג האמור ,החל אך ברכבים מעל 4
טון.
העליון דחה את טענת הפניקס ,כי נוכח העובדה,
שחריג הגניבה בידי עובד מופיע בכל הפוליסות
במדינה ,המשיבה למעשה לא יכולה הייתה לבטח
את המשאית באמצעות פוליסה שאינה כוללת
את החריג ,ועל כן ,נשלל הקשר הסיבתי בין אי
המצאת הפוליסה לבין הנזק למשיבה .אי מילוי
החובות המוטלות על המבטח (מסירה ,גילוי
ווידוא) פוגע ביכולת המבוטח להיות מודע באופן
מלא לתנאי הפוליסה .אילו עמדו המבקשות בחובת
המסירה ,וכתוצאה מכך המשיבה הייתה מודעת
לסייגים – היא הייתה משנה את התנהלותה .אין
זה משנה אם הסייג אכן קיים בכל הפוליסות מסוג
זה ,שכן אין משמעות הדבר ,כי המבוטח היה מודע
לסייג בפועל או כי הוא לא היה מכלכל את צעדיו
אחרת לו היה מודע לו .חשיבות ידיעת הסייגים
כוללת את יכולת המבוטח לנקוט צעדים שעשויים

להקטין את הסיכוי להתממשותם.
בית המשפט העליון פסק ,כי נוכח מאפייני חוזה
הביטוח ,לרבות פערי הכוחות בין הצדדים ,אין מדובר
בחוזה רגיל .לכן ,לא בנקל יפטור בית המשפט את
המבטחת מחובותיה ,אלו המעוגנות בחוק ואלו
שכוננה הפסיקה .בענייננו ,לא עלתה הצדקה לחרוג
מכלל זה .המבקשות טענו ,כי סעיף (2ב) מאפשר
להסתמך על התנאים הנהוגים באותו סוג ביטוח אצל
אותו מבטח ,כפי שהוגשו לממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון .אולם ,ראשית ,המבקשת לא הוכיחה,
כי הפוליסה הרלוונטית הוגשה לממונה ,ולכן ,לא
הוכחה תחולת הסעיף בענייננו .שנית ,ההסדר
המיוחד הקבוע בסעיף (2ב) נועד למלא את החלל
בתקופת הזמנים שבין מועד כריתת החוזה לבין מועד
מסירת הפוליסה למבוטח ,ואין בו כדי להתגבר אפוא
באופן גורף על אי המצאת הפוליסה .מסקנה אחרת
עשויה לעקר מתוכן את חובת המסירה וכן את חובת
ההבלטה המעוגנת בסעיף  3לחוק.
לסיכום :לנוכח החשיבות המשפטית של העניין,
החורגת מהמקרה הקונקרטי ,החליט בית המשפט על
ידי כב' השופט הנדל ,ובהסכמת כב' השופטים וילנר
ושוהם ,לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור,
והוגש הערעור על פיה ,לדחות את הערעור ולחייב
את המבקשות ביחד ולחוד בהוצאות ובשכר טרחת
עורך דין.

גם השנה,
הראל במקום הראשון בשירות לסוכן*
סוכנות וסוכנים יקרים,

תודה על הבעת האמון.

נמשיך לעשות הכל כדי לתת לכם את השירות
הטוב ביותר.

*מתוך סקר שביעות רצון  2017של הסוכנים הפנסיוניים מחברות הביטוח שבוצע ע״י לשכת סוכני הביטוח.

חדשות המרקטפרו

מהפכה דיגיטלית :סוכנים יוכלו לבחור
את לקוחותיהם העתידיים
שיתוף הפעולה בין אפליקציית  ROBINלסוכני הביטוח עולה מדרגה  ‰החל מאפריל
 2018סוכני הביטוח יוכלו להצטרף לתוכנית מומחים חדשנית

לפגישה תכליתית כאשר שני הצדדים
מודעים ומוכנים למוצרים שיטופלו
במסגרתה".

 ROBINהופכת אט אט לשחקן
משמעותי בשוק הביטוח והפנסיה
בישראל ומשיקה פורטל מומחים
חדשני ,אליו נאגרות באופן רציף
איך זה עובד
אלפי בקשות להתייעצות עם
פורטל המומחים עמו עובדים
מומחים משתמשי האפליקציה
הסוכנים ,נמצא באינטרנט והגישה
מרחבי הארץ מידי חודש .אך המהפכה
אליו היא באמצעות מספר רישיון
הביטוח
האמיתית היא העובדה כי סוכני
זוהר
וקוד אימות .המודל עובד בשיטת מנוי
יכולים מעתה "לבחור" על פי פרמטרים
חודשי לפורטל ,שהוא למעשה מחולל מכירות
שהם מגדירים ,מי יהיו הלקוחות שלהם.
לירן זוהר סמנכ"ל הביטוח של " :ROBINייחודה אישי ,במסגרתו מתחדשת מידי חודש יתרת תיקי
של המערכת היא החיבור בין לקוחות שצריכים הלקוחות של המנוי.
סוכן המעוניין להתחיל פעילות מול לקוח,
עזרה – כאן ועכשיו – לבין סוכני ביטוח .לא עוד
רשימות קרות או רשימות תפוצה כאלה או אחרות" .טוען" תיק לקוח חדש למנוי שלו בזמן הנוח לו.
תיקי הלקוחות מגיעים לאחר איסוף נתונים
"המשתמשים מגיעים לאחר שצפו בנתוניהם
ובהתראות לגבי מצבם בצורה ברורה ,מה שמקצר מהמסלקה ומהר הביטוח ולאחר שהמשתמש ביקש
משמעותית את שיחת המכירה ,וסולל את הדרך להתייעץ עם מומחה.

ביטוח בעולם

בטחת המשנה סוויס רי הצטרפה לשתי חברות ביטוח קפריסאיות
המוליכות מהפכה בשוק ביטוח רכוש בקפריסין .המטרה להנהיג
חדשנות בביטוח הרכוש באי השכן.
בשוק הביטוח האירופי הופתעו מהחלטת סוויס רי להפוך שותפה
במהפכת שיווק ביטוחי הרכוש .החברות השותפות הן HELLAS
 DIRECTו־ REVOLUTהעוסקות במהפכה הבנקאית בכמה ממדינות
הביטוח
חברת
אירופה.
 HELLAS DIRECTהוקמה על
ידי קבוצת משקיעים הרוצה
להנהיג חדשנות טכנולוגית
במכירת ביטוחי רכוש.
מייסדי ומנהלי HELLAS
 DIRECTציינו ,כי חברת
הביטוח היא חברה דיגיטלית
שממוקדת על יישום טכנולוגיה.
בגיבוי יחתרו לשווק פוליסות ביטוח מסוג חדש שקל יהיה להנפיק.
החברה מעסיקה צוות של אנשי טכנולוגיה ,מומחי תוכנות ומומחים
פיננסיים במשרדים בניקוסיה ,והם תורמים לחדשנות של החברה.
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לפרטיםliran.z@robinhoodpro.com :

דוד ליפקין

סוויס רי שותפה במהפכה
הביטוחית בקפריסין

מ

עוד הוסיף זוהר" :בשיחות שקיימנו גילינו
שאנו חולקים את אותה תפיסת עולם בכל הקשור
לעולם הדיגיטלי המשתנה .ההתמחות של ROBIN
היא קשר ישיר למשתמשי קצה  ,B2Cזהו חיבור
המייצר ערך לכל השרשרת.
"במסגרת שיתוף הפעולה השיקה רובין חבילת
התנסות הכוללת  4תיקי לקוחות פוטנציאליים
שביקשו זה עתה להתייעץ עם מומחה בעלות
של  999שקל  +מע"מ .רובין מתחייבת להצלחה
מובטחת ותיקי לקוחות בונוס יחולקו למצטיינים".
סוכנים המעוניינים להצטרף כמומחים ,מוזמנים
להירשם דרך המרקטפרו או לחילופין בלינק ישיר:
רובין מקיימת הדרכות שבועיות מרוכזות ,בהן
מוצגת המערכת ואופן השימוש בה .ההדרכה
אורכת כ־ 40דקות במשרדי חברת רובין בת"א.

סקר :יותר נהגים אמריקאים
מפחדים מנהיגה במכוניות
אוטונומיות

ר

וב הנהגים האמריקאים חוששים
לנהוג במכוניות אוטונומיות .זו
עליה משמעותית במספרם של הנהגים
המביעים פחד מנהיגה בכלי רכב
המצויידים בטכנולוגיה האוטונומית.
מסקר של מועדון המכוניות
האמריקאי ( )AAAמתברר ,כי עתה
 73%מהנהגים האמריקאים מביעים
חשש מנהיגה במכונית כזו .זאת לעומת החשש ש־ 63%מהנהגים בסוף
 .2017גם  63%מהנהגים מרגישים פחות ביטחון כאשר הם הולכים או
רוכבים על אופניים בכביש בו נוסעות מכוניות אוטונומיות.
נתונים מפתיעים בסקר היו ביחס לנהגים מבוגרים .הם שינו גישתם
ביחס לנהיגה ברכב אוטונומי בעקבות ריבוי מספר התאונות שמכוניות
אוטונומיות מעורבות בהן .אחוז הנהגים המבוגרים החוששים לנהוג
במכוניות אוטונומיות זינק מ־ 49%מהנהגים המבוגרים החוששים לנהוג
ברכב זה בסוף  2017ל־ 64%מהנהגים המבוגרים שהשתתפו עתה בסקר.

חדשות השבוע

קבוצת הראל רכשה  15%מקבוצת נכסים
בגרמניה תמורת  280מיליון שקל
רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הראל ביטוח ופיננסים ממשיכה בהרחבת
פעילות ההשקעות בתחום הנדל"ן .הראל
השלימה עסקת אקוויטי נוספת בגרמניה,
במסגרתה השקיעה הראל סך של כ־ 280מיליון שקל
בחברת גולדן קפיטל ,מקבוצת ( Vivionחברות
פרטיות) ,בתמורה להקצאת מניות בחברה בשיעור
של כ־ .15%הכספים שהושקעו בחברה ישמשו לביצוע
השקעות נוספות ,פיתוח והשבחה של נכסים קיימים
ורכישת נכסים חדשים.
קבוצת  Vivionפועלת תקופה ארוכה בגרמניה
ועוסקת ברכישה ,החזקה ,ניהול ,השבחה ומימוש של
נכסי נדל"ן בגרמניה והינה בבעלות משפחת דיין.
חברת גולדן קפיטל הינה הזרוע לביצוע עסקאות עם
פוטנציאל השבחה משמעותי בנדל"ן בגרמניה של
הקבוצה .שווי הנכסים הכולל של גולדן קפיטל עומד
היום על יותר מ־ 500מיליון אירו המשתרעים על פני

מאות אלפי מ"ר.
פורטפוליו הנכסים של גולדן קפיטל כולל למעלה
מ־ 30נכסים בעלי פיזור סקטוריאלי בתחום המשרדים,
מגורים ,בתי מלון ומסחר ,הממוקמים במיקומים
מרכזיים בערים גדולות בגרמניה ,לרבות ברלין,
דיסלדורף ,מינכן ,האנובר ,לייפציג וערים נוספות.
הנכסים מאופיינים בבסיס שוכרים רחב ואיכותי ,והוא
כולל ,בין היתר ,גופים ממשלתיים.
האסטרטגיה העסקית של גולדן קפיטל מתבססת על
איתור נכסים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי (נכסי
 Value-Addונכסים  ,)Opportunisticהשבחתם,
אכלוסם ,מיצובם והמשך ניהולם והחזקתם לתקופה
ארוכה במטרה להשיא את התשואה הכוללת מן הנכסים.
התוכנית העסקית מבוססת על השבחתם של הנכסים
הקיימים והמשך רכישה של נכסים בעלי פוטנציאל
השבחה משמעותי באופן שהתשואה הצפויה על העסקה

הינה דו־ספרתית.
מהראל נמסר כי" ,ההשקעה בגולדן קפיטל ,חברה
מקבוצת  ,Vivionאשר הינה קבוצת נדל"ן מובילה
בגרמניה ,מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה של הראל
לגיוון תיק השקעות הנדל"ן ,הן מבחינת סוגי הנכסים
והן מבחינה גיאוגרפית ,במטרה לייצר לטובת העמיתים
והמבוטחים של הראל תשואה יציבה ,לאורך זמן ,ברמות
סיכון ראויות ,על ידי השקעה ביחד עם שותפים בנכסים
איכותיים במיקומים מרכזיים בעלי אפשרות השבחה
משמעותית ובשווקים צומחים".
עוד נמסר ,כי הכלכלה הגרמנית היא הכלכלה
הגדולה באירופה ,הנהנית משיעורי צמיחה יציבים
בשנים האחרונות .הביקושים הגבוהים והעלייה בשיעור
התפוסה בשווקי הנדל"ן בגרמניה ,נתמכים על ידי
הצמיחה בכלכלה הגרמנית והירידה בשיעורי האבטלה
בגרמניה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לסוכנות ביטוח בתל אביב,
דרוש סוכנ/ת ביטוח
תחילת תפקיד – מיידית
תנאי תפקיד:
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני  -חובה • רישיון
סוכן ביטוח אלמנטרי -חובה
דרישות התפקיד:
יכולת עבודה עצמאית • רמת שירות
ואדיבות גבוהה מאוד • תואר ראשון -יתרון
• עבודה בתנאי לחץ • אוריינטציה למכירה
 ניסיון במכירת פוליסות ביטוח • יכולתביטוי גבוהה • יוזמה
שעות נוחות:
 8:30-17:00ימים א'  -ה'  ,ללא ימי שישי.
שכר מצוין כולל תנאים סוציאליים מלאים.
המודעה פונה לגברים ונשים כאחד.
קו"ח יש לשלוח לכתובת מייל:
421106k@gmail.com
דרושה פקידה עם ניסיון בביטוח חיים לסוכנות
ותיקה בהוד השרוןשעות גמישות יצירת קשר
050-6484033
לסוכנות ביטוח דרוש/ה חתם/ת עסקים
אלמנטרית .המשרה מיועדת לבעל/ת יוזמה ורצון
להצליח ,ודורשת עבודה מחוץ למשרד .דרישות:
ניסיון בביטוח האלמנטארי  5שנים לפחות ,הכרת
ממשקי העבודה של הפניקס ,כלל ,הפניקס ,מגדל
והראל .יתרון :רישיון סוכן .יחסי אנוש  -מעולים,
תודעת שירות .למתאימים מובטחת עבודה בסביבה
טובה תנאי שכר מצויינים ,בונוסים (וכמובן גם רכב)
קורות חיים למיילjobs@avivit.co.il :
לסוכנות ביטוח ברחובות דרושים/ות רפרנט/ית
ביטוח חיים עם ניסיון פקידה לביטוח אלמנטרי עם
ניסיון מוכח (אפשרות למשרה חלקית)סוכן/נת
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ביטוח בעל/ת רישיון ביטוח חיים +אלמנטר לניהול
המשרד בפרטים ולשליחת קורות חיים פאני
fany@newafikim.co.il
לסוכנות ביטוח באזור ראש העין דרוש/ה פקיד
אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל
silvi999999@gmail.com
דרוש/ה מזכיר/ה לסוכנות ביטוח באזור תל אביב.
כניסה לתפקיד החל מה 1.6.18-לפרטים טל:
 050-2558705מאוריסיו
סוכן ביטוח ירושלמי  +עובד ,מחפש משרד
להשכרה בירושלים( .יכול להיות במשרד קיים)
פקס ,026735580 :נייד ,0504355888 :מייל:
ron@rz-ins.com
דרושים פקידים גם ללא ניסיון בביטוח המוכנים
ורוצים לעבוד במשרד ביטוח ברחובות .נא להעביר
קורות חיים למיילavi@aminut-cop.co.il :
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי
וחיים מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף
בסביבת הישוב שוהם ,יהוד ,איירפורט סיטי עם
אפשרות לשיתוף פקידות ועוד .לפרטים:
meir@dolfin-ins.co.il
התפנו  1-3חדרים גדולים מרווחים ומוארים
(אפשרות לקבל מרוהט).להשכרה כדייר משנה,
בסוכנות לביטוח .המחיר פיקס = כולל כל המיסים.
עלות חודשית וללא התחייבות המשרד ממוקם
בראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה
לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.לפרטים – שלמה
shlomo@ks-ins.co.il 052-2944888
מתפנים להשכרה  3חדרים במשרד פעיל בצפון
הישן בתל אביב( .ניתן להשכיר גם חדר בודד) .דמי
השכירות כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות
(מסי עיריה ,חשמל) .נא ליצור קשר עם יהודה
yehuda@zurim.co.il 0544-258216

שכירות משנה

משרד להשכרה ,המשרד ממוזג ,בגודל  50מ”ר,
נמצא בקומה  2מתוך ( 4יש מעליות ) בבית קורקס
– רעננה (בניין מהודר ומיוחד ) .מעוצב מ 3-חללים:
חדר מבוא  2 +חדרי עבודה  +מקום למטבחון ,רצפת
פרקט ,מרוהט חלקי  ,פונה לכיוון דרום עם חלונות
נפתחים .חניה רחבה מקורה צמודה למעלית.
כניסה מידית  .מחיר 3300 :ש”ח .נא לפנות ל אילן
 052 – 3561156או 09 - 7446955

חדר גדול להשכרה מתאים לסוכן/ת ביטוח במשרד
מפואר במרכז ראשון לציון לכניסה מידית כולל
חניה נא ליצור קשר עם שמעון/רעות בטלפון
משרד –  077-5302290נייד 050-5302202
באזור התעשייה המתפתח של "אזור" במגדל
משרדים החדש "אפרידר סנטר" .בקומה 13
להשכרה משרד  40מ"ר נטו .להתקשר לציפי
0544-297685
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .התפנו
 1-3חדרים גדולים ,מרווחים ומוארים (מ־  11מטר
ועד  45מטר נטו) .אפשרות לשת"פ ,אפשרות לקבל
גם מרוהט .אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות .מוכן
עם כל התשתיות ,עמדות מכירה ,הקלטת שיחות.
המחיר כולל כל המיסים .חודש בחודשו .המשרד
ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה
סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
לפרטים – שלמה .052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il

סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816
 agins51@gmail.comסודיות מובטח
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי .פור
יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,וירושלים ,מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין
בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת
קשר talmenashetamir@gmail.com :
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 .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il
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 קורות חיים
נייד 050-5368629 :למייל:
dudi@gamafinansim.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום
סודיות מובטחת טל'  054-6780806מייל:
kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח לשלוח הצעות למייל:
silvi999999@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
שמואל קמינר על פטירת אביו,

יוסף קמינר ז"ל
שלא תדע עוד צער

