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"חברות הליסינג וההשכרה
הגדולות אינן רוכשות ביטוח מקיף
ובכך גורמות עוול גדול לציבור"
כפי שהבטיחו  -חברות הכנסת עליזה לביא ונורית קורן יזמו דיון מהיר
בוועדת הכספים בנושא ביטוח צד ג' בחברות ליסינג > עמ' 2

 כישלון חרוץ

 רעידת אדמה

 טסים בראש שקט

דיון חירום בכנסת בדבר
התעמרות חברות הביטוח
בחולי הסרטן > עמ' 3

למקרה אסון ממליץ מבקר
המדינה לשלב כיסוי נוסף
בפוליסת הדירה התקנית > עמ' 6

מהן האותיות הקטנות בביטוח
נסיעות לחו"ל המוצע על ידי
חברות האשראי? > עמ' 20

עליזה לביא ונורית קורן יזמו דיון בוועדת
הכספים בנושא ביטוח צד ג' בחברות ליסינג
חברות הכנסת עמדו בהבטחה שהעלו בכנס אלמנטר לקיום דיון מהיר בנושא .בהסבר לבקשה כתבו:
"הפיצוי במקרי תאונות עם רכבי הליסינג אינו מוסדר כראוי" > רונית מורגנשטרן
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עקבות הבטחתן בכנס אלמנטר ,שהתקיים
בשבוע שעבר באילת ,פנו חברות הכנסת
ד"ר עליזה לביא ונורית קורן לחברי וועדת
הכספים בבקשה לקיים דיון מהיר בנושא "חיסכון של
חברות הליסינג וההשכרה בביטוח צד ג'  -והציבור
משלם" .בכנס ,השתתפו השתיים בפאנל "נושאים
בוערים בביטוח" ,ומלבד הדיון הזה ,הבטיחו גם לקדם
(בשיתוף עם הלשכה) הצעת חוק בנושא.
בדברי ההסבר ליוזמתן כותבות חברות הכנסת לביא
וקורן" :הפיצוי במקרי תאונות עם רכבי הליסינג
וההשכרה אינו מוסדר כראוי .חברות הליסינג
וההשכרה הגדולות אינן רוכשות ביטוח מקיף,
ומעדיפות לבצע ביטוח עצמי כדי להוזיל בעלויות
ובכך גורמות עוול גדול לציבור".

יחס מזלזל מחברות הליסינג

משרד התחבורה קבע בצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,כי התנאי לקבלת רישיון של חברות
הליסינג וההשכרה הוא אם יש ברשותן ביטוח
המספק את הנחת דעתו של המפקח .לכאורה ,קיימת

נורית קורן ועליזה לביא בכנס | צילום :שלומי דעי

סמכות בידי המפקח על התעבורה להורות ולהנחות
את חברות הליסינג וההשכרה לגבי כל החלטה
שיראה לנכון.
"אולם כשעולה השאלה מה קורה במקרה בו נהג פגע
בצד ג' ונזקיו ברי תביעה ,מי יישא בתשלום  -חברות
הליסינג וההשכרה או הנהג? המפקח על התעבורה

שותק .גם בפסיקה אנו עדים להתנהלות סותרת בין
שופטים ובתי משפט .בתי המשפט מבולבלים ובלתי
עקביים" ,אומרות חברות הכנסת.
בדברי ההסבר מדגישות חברות הכנסת את
החשיבות של הנושא" :ביטוח צד ג' הוא חשוב
וקריטי עבור כל נהג .השארת המצב הקיים בחוסר
בהירות יוצרת עוול גדול לציבור הרחב .נתונים
של לשכת סוכני ביטוח מלמדים שבמקרים רבים
בהם רכבים היו מעורבים בתאונה עם רכב המבוטח
בביטוח עצמי של החברות ,הנהגים קיבלו יחס מזלזל
והתבקשו לשלם על הנזקים .המפקח על התעבורה
חייב לפעול על מנת להבהיר את החלטתו בדבר
חובת קיום או היעדר של ביטוח צד ג' על ידי חברות
הליסינג וההשכרה .וכן ,עליו להנחות אותן בהקדם
כיצד לפעול גם בהיעדר ביטוח .בנוסף ,הרגולטור,
שבמקרה הזה זאת רשות שוק ההון ,צריכה להתערב
ולהביא לפתרון מיטבי".
כאמור ,על פי סיבות אלו ,הציעו חברות הכנסת
לקיים דיון מהיר בוועדת הכספים של הכנסת .אולם
טרם נקבע מועד לדיון.

חדשות הלשכה

השר לשעבר גדעון סער נפגש עם ראשי הלשכה
סער הגיע ללשכה בשביל לבחון את יישום מסקנות הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח

ביטוח
ופיננסים
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שר לשעבר גדעון סער ,מי שעמד
בראש "ועדת סער לבחינת עתיד
ענף הביטוח" שהקימה הלשכה,
הגיע לביקור בלשכה כדי לדון ביישום
מסקנות הוועדה ,שפורסמו לפני כשנה וחצי.
סער נפגש עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ,מ"מ הנשיא ליאור הורנצ'יק,
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי ולוביסט הלשכה
לירון הרשקוביץ .הוא קיבל סקירה על
חלק ממסקנות הוועדה שכבר יצאו לפועל
וביניהן :הגשת וקידום הצעת חוק לחיסכון
לכל חייל ,שינוי סעיף 19א  -הפיכת
מימין :רוזנפלד ,הורנצ'יק ,הרשקוביץ ,שמחי וסער
הסוכן גם ליועץ וקידום והטמעת נושא
שכר טרחה בקרב חברי הלשכה .נושא נוסף שדנו בהשתתפות הלשכה.
עוד דנו הצדדים בסיוע של סער בכל הבעיות
בו ואמור להיות אחד הנושאים בפגישות הבאות עם
אנשי רשות שוק ההון הוא הקמת טריבונל משפטי המטרידות את סוכני הביטוח וציבור החוסכים

והמבוטחים בכל תפקיד עתידי שימלא
בממשלה ובציבוריות הישראלית.
לדברי רוזנפלד" :גדעון סער הוא חבר
אמת של לשכת סוכני ביטוח ,את הקשר
הטוב יצר קודמי בתפקיד אריה אברמוביץ
ואנו משמרים אותו .אין לי ספק כי סער
יאחוז באחד התפקידים המרכזיים בממשלה
הבאה והוא יעמוד לצד סוכני הביטוח כי
אין מי שמכיר טוב יותר את עבודתם ואת
חשיבותם" ,אמר בעקבות הפגישה.
מ"מ הנשיא ליאור הורנצ'יק הוסיף:
"שמחנו לשמוע מסער כי הוא רואה בסוכני
הביטוח אנשי מקצוע וסוד של המבוטח,
גדעון יעבוד איתנו בשיתוף פעולה למען הציבור".
מהלשכה נמסר כי בעתיד הקרוב יעלו לדיון
מסקנות נוספות מתוך המלצות ועדת סער.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | המו"ל .R&B Media :לתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש,
טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילומי השער :שלומי דעי | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הביטוח

"אין שום הצדקה לשליחת חוקר לגן
של ילדים חולי סרטן"

השבוע נערך דיון בוועדת העבודה והרווחה על חקירות חברות הביטוח במקרים של חולי סרטן
 ‰ח"כ שמולי לרשות" :נכשלתם כישלון חרוץ ,חברות הביטוח מצפצפות עליכם" > רונית מורגנשטרן
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עדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
קיימה השבוע דיון חירום לאור המקרים הקשים
של התעמרות חברות הביטוח בחולים סופניים
וחולים סיעודיים ,שפורסמו לאחרונה בתחקיר
"הצנרת" (רשת) .במוקד התחקיר עמדו מקרים בהם
חוקרים פרטיים שנשלחו על ידי חברת הביטוח
התחזו לשליחים וגרמו למבוטחים חולים וקשישים
לבצע פעולות שונות כמו לרדת במדרגות ,להתכופף
או ללכת ,במטרה לשלול מהם את הזכאות למימוש
הפוליסה הסיעודית.
מ"מ יו"ר הוועדה ח" כ מאיר כהן אמר" :אנחנו מכ�י
רים את השיטות האלה לאורך שנים ,אבל המקרים
האיומים שפורסמו לאחרונה גרמו לנו לשאול  -לאן
הגענו? לא יעלה על הדעת שאדם מבטח את עצמו
ובסופו של דבר כשהוא במצב קשה מגיעים אליו חוי
קרים ומשתמשים בשיטות שלא היו מביישות משטי
רים אפלים ,רק כדי להכשיל ולהשפיל אותו .שיהיה
ברור ,אותן חברות עוברות על החוק ואנחנו נשים
לזה סוף ,בהסכמה או שלא בהסכמה".
בהמשך הדיון שיתף ח"כ כהן את הנוכחים בסיפורה
האישי של אמו ואמר "היא הייתה אישה שכל
חייה אירחה ועשתה למען האנשים שסביבה .היא
חלתה בסרטן כשהייתי שר הרווחה .כשהגיעו אליה
החוקרים ,בשארית כוחותיה היא התעקשה וקמה
להכין להם כוס תה ,ועל כך הם פסלו אותה .היא
לא העזה להגיד מי זה הבן שלה ,ורק בדיעבד גיליתי
כמה היא סבלה בהתמודדות מולם".
ח"כ איציק שמולי אמר בישיבה כי "תאוות הבצע
העבירה את חברות הביטוח על דעתן .אין שום
הצדקה לשליחת חוקר לגן של ילדים חולי סרטן,
או לבתיהם של חולים .הפיקוח על הביטוח נכשל
כישלון חרוץ פעם אחר פעם .אתם אמורים לשמור
על המבוטחים אבל רואים לנגד עיניכם רק את
חברות הביטוח ,והן מצפצפות עליכם .התחייבתם

שמולי" .לשמור על המבוטחים"

כאן לאמץ את הרעיון להקים מוסד שבמסגרתו
האנשים שיעשו את הבדיקות לא יהיו מטעם חברות
הביטוח; אם מי שמשלם על הבדיקות הן חברות
הביטוח ברור מה תהיה התוצאה ,ולא עשיתם דבר.
יש צורך בחקיקה שתגדיר את הגבולות הברורים של
שימוש בחקירות".

מנצלים את המצב

ציפי מנהיימר ,בת לחולת סרטן בשנות ה־ 70לחייה
סיפרה" :חברת כלל ביטוח חשבה שחולת סרטן
בדרגה  4מסוגלת לרמות אותה .הם שלחו רופאה
להערכת תלות שהעבירה את אמי ,שהייתה ימים
אחרי ניתוח מורכב ,התעללות של ממש .אבל גם זה
שהרופאה שלהם קבעה שהיא סיעודית לא הספיק.
אחרי חודשיים קיבלנו מכתב סירוב בטענה שנערכה
חקירה סמויה שמצאה שהיא אינה זכאית .כדי להגיש
ערר היינו צריכים לשלם אלפי שקלים לעורכי דין
ולחוות דעת רפואיות .יש כאן תעשייה שלמה של
סחטנות על חשבון קשישים וחולים סופניים ,כולם

יודעים ואף אחד לא עושה דבר".
גיא לרר ,מגיש התכנית "הצנרת" ,שהשתתף בדיון,
אמר" :מדובר במפגש בין האנשים הכי חזקים בשוק
לבין האנשים הכי חלשים ,ברגעים הכי קשים של
חייהם .כל מה שעומד לנגד עיניהן של חברות
הביטוח זה האקסלים ,מאזני הרווח וההפסד .זו
מציאות שאנחנו לא יכולים להכיר בה".
נציג רשות שוק ההון ,אודי לוי אמר" :באפריל
 2017פרסמנו טיוטת הוראות שפותרת את הכשלים.
מדובר בחוזר שישנה סדרי עולם ,זה אחד הנושאים
הדחופים ביותר על סדר יומו של הממונה .בנוסף,
הקמנו לפני שנה מערך ביקורות ,אליו אנחנו
מקבלים דיווח על תביעות סיעודיות שנדחו ודוגמים
מקרים לבדיקה .בכל מקרה שבו מגיעה תלונה אנחנו
דורשים את כל החומר ,כולל סרטוני החקירות,
ובמקרה שהתבצע משהו פסול אנחנו מתערבים .בלי
להיכנס למקרים פרטיים אומר שיש כרגע תהליכים,
גם לגבי הסרטונים שראינו בתחקיר".

קוד אתי

דיוויד ארנון ,ראש חטיבת הבריאות בחברת כלל
אמר כי "מאז כניסתו של המנכ"ל החדש לתפקיד
לפני חודשיים העניין על המדוכה ,אבל צריך להבין
שיש הבדל מהותי בין ביטוח של מחלות קשות לבין
ביטוח סיעודי .נורא נחמד לצעוק שצריך לשלם
לכולם אבל אי אפשר לעשות זאת .אנחנו מבצעים
בדיקות כשיש אי התאמה בנתונים שמגיעים אלינו,
מדובר במקרים לא פשוטים .אנחנו נחדד את
הרגישות כלפי מתי ייעשו הבדיקות ומתי לא".
בתום הדיון דרש ח"כ כהן מרשות שוק ההון להגיש
לוועדה בתוך שבוע דו"ח התקדמות ומועד סיום
להתקנת התקנות שיסדירו את תחום החקירות מול
חברות הביטוח .כמו כן קרא לניסוח של קוד אתי
שהחברות ייקחו על עצמן ,מעבר למתחייב בחוק.

חדשות הביטוח

כלל תפעיל נהלים חדשים בחקירות
בתביעות סיעוד
בעקבות הביקורת בכנסת ובתקשורת על השימוש של חברות הביטוח בחוקרים פרטיים בתביעות
ביטוח סיעודי ,הורה מנכ“ל כלל ביטוח יורם נוה ,על נהלים חדשים בתחום זה > רונית מורגנשטרן
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מכתב ששלח השבוע
נוה לעובדי החברה ,הוא
כותב” :אחרי שבחנתי
לעומק את מדיניות יישוב התביעות
בחברתנו ,אני מבקש לעדכנכם
כי אופן יישוב התביעות בעניין
התיקים שסוקרו בתקשורת היו
נכונים ומקצועיים ,בהתאם לנהלים.
עם זאת ,הביקורת שספגנו היא על
האופן בו ביצענו בדיקות והחקירות
ביחס לאוכלוסייה מוחלשת ובעיקר
ביחס לחולים מבוגרים מאוד
ולחולים במצב סופני“.

הנהלים החדשים שקבע נוה בחברה הם:

1

הזמנת חקירה תיעשה
רק כשמתעורר חשד
לאי התאמה בין הבדיקה
הרפואית לחומרים ומדדים
אחרים בתיק.

2

תופסק התקשרות
עם חוקרים שלא ינהגו
על פי החוק.

3

פעולות אקטיביות בחקירות של חולים
סופניים ובגיל מתקדם מאוד  -ידרשו אישור
ועדה מיוחדת בראשות משנה למנכ“ל.

4

נוכח ההבנה כי הציבור אינו מבחין בין
ביטוח סיעודי לביטוח מחלות קשות – כלל
ביטוח תפעל לצמצם את הפער באמצעות
הסברה ובניסיון לפתח מוצרים נוספים
בתחום זה.

"לעסק בינוני לוקח יותר מחצי שנה
לחזור לפעילות אחרי התקפת סייבר"
עו"ד סיגל שלימוף מסבירה על חשיבות ביטוחי הסייבר ומה היתרון שלהם על פני ביטוחים אחרים > רונית

"

להשיג קשת מוצרים בתחומים שונים .עוד הדגישה,
כי הפוליסה מעניקה תגובה מידית וכי המוקדים של
הסייבר עובדים .24/7
לדבריה ,אירוע סייבר מוגדר כ"כשל אבטחה במי
ערכות המחשב של המבוטח שגורם להשחי
תה ,הרס או מחיקת מסדי הנתונים .גם
חדירה לא מורשית של וירוס/סוס
טרויאני/תוכנות זדוניות או שליי
לת שימוש במערכות המחשוב,
או גילוי מידע פרטי של צדדים
שלישיים".

בכל  39שניות יש התקפת סייבר .הנתונים
הם בעיקר מארה"ב כי שם יש חובת דיווח.
בישראל המצב לא שונה כלל ,על פי נתונים
של סוקרים ושל חברות הביטוח".
כך סיפרה עו"ד סיגל שלימוף למשתתפי
כנס אלמנטר של הלשכה בהרצאתה
בנושא "ביטוחי סייבר ,כיסויים ותי
ביעות".
לדבריה" ,אירוע סייבר מוגדר
היום כסיכון ברמה הגבוהה ביותר
ולכן אני לא מבינה למה עסקים
מבטחים נגד שריפות או נזקי מים
ולא נגד סייבר ,כשרמות הסיכון
שלימוף טענה שביטוחי הסייבר נותי
ברורות .מניסיון אישי אני יכולה להגיד
שכל ארגון שמותקף מכה אחר כך על שלימוף“ .בכל  39שניות נים כיסוי מלא ,בניגוד לביטוחי רכוש
יש מתקפת סייבר"
או חבויות .היא פירטה את כיסויי
חטא מדוע לא היה מעורב יותר ברכיי
צילום :שלומי דעי
הפוליסה ,כולל צד ג’ ,וציינה מה ביי
שת כיסוי".
שלימוף ציינה כי אחוז החדירה של ביטוח הסייבר טוח הסייבר לא מכסה :הגבלים עסקיים; התחייבות
נמוך ביותר בישראל ,ואינו ביחס ישיר לסיכון חוזית; הפרת פטנטים; מלחמה; נזק פיזי לגוף או לרי
המאוד גבוה שאנחנו חשופים אליו .לדעתה ,הגורמים כוש; שיפור ושדרוג של מערכות המחשב.
"החיתום בסייבר מאוד מאתגר ובעייתי .הוא דורש
לאחוז החדירה הנמוך הם :אי הבנה של הסיכון וחוסר
אמון שזה יכול לקרות ,ואי הבנה של סוכני הביטוח הבנה של מערכות המחשב של המבוטח .בעבר
לגבי המוצר והחשיבות שלו ,למרות שהיום אין בעיה השאלונים היו מאוד מורכבים .אין צורך להרתע

כיסוי מלא
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מכך  -לכל עסק יש איש מחשבים ,להזמין אותו
לפגישה על מנת שיסייע בתהליך .יש סוגים שונים
של חיתום ויש חברות שנותנות כיסוי נמוך יותר.
יש חברות שמשתמשות בחברות חיצוניות לצוי
רך חיתום ובנוסף בודקות את רמת האבטחה של
העסק" ,הסבירה שלימוף.

כל הנתונים על מתקפות הסייבר:

58%

מההתקפות של תוכנות
מזיקות הם על עסקים קטנים ובינוניים

79%

הצלחה כאשר מתבצעת
התקפה על עסק

92%

מההתקפות נשלחו
באמצעות האימייל

191

מספר הימים שלוקח לעסק
בינוני לחזור לפעילות אחרי התקפה

הכירו את הצ’טבוט של  – LeOהכלי
האוטומטי שיסייע לסוכנויות הביטוח

לירי הלפרין סגל ,מייסדת ושותפה בחברת  ,LeOהציגה בכנס אלמנטר את הצ’טבוט החדש
שיסייע בקשר עם הלקוחות ויגדיל את המכירות“ .יותר מ־ 40%מהאנשים שמתחילים
שיחה עם הצ'טבוט מחדשים את הפוליסה דרכו" ,אמרה > רונית מורגנשטרן

"

כמה שעות עבודה יש לסוכני ביטוח בשנה?
משהו כמו  LeO .2,000מוסיף עוד 5,000
שעות עבודה ושירות .זה עוד זמן שאתם יכוי
לים למכור וזה עוד זמן שהלקוחות שלכם יכולים
לקבל שירות ולרכוש"  -כך טוענת לירי הלפרין
סגל ,מייסדת ושותפה בחברת  ,LeOבהרצאה
שנשאה בכנס אלמנטר בנושא "חדשנות וקדמה
בביטוח".
לדבריה ,הדיגיטציה יכולה לפנות זמן יקר לסוכן
לטובת שירות ומכירות ,וכי למרות השינוי אצל
הלקוחות של סוכני הביטוח ,השינוי עדיין לא קרה
בתעשייה" .מה הלקוחות שלכם מחפשים? 41%
מעדיפים לקבל הצעות בצ'ט ולא בטלפון ,וכן 70%
מעדיפים לנהל שיחות בצ'טבוט אם מדובר בשיחות
קצרות" ,ציינה הלפרין סגל" .צ'טבוט זה שילוב של
צ'ט ורובוט היודע לנהל שיחה אנושית .הרובוט
מבוסס בינה מלאכותית ואנחנו יודעים היום לתת
מענה ל־ 80%מצרכי המכירה של הלקוח".

דרך הצ'טבוט ,הסוכן יוכל לקבל הודעה
הלפרין סגל הסבירה ,כי הצ'טבוט עובד
לאאוטלוק שלו כי יש התממשקות
גם באתר באמצעות קוד וגם בפייסבוק
מלאה לתיבת הדואר .ופעם בחודש
העסקי" .יותר מ־ 40%מהאנשים
הסוכן יקבל סיכום של כל הפעילות
שמתחילים שיחה עם הצ'טבוט מחדשים
שבוצעה במהלך החודש".
את הפוליסה דרכו .ואם לקוח יתקשר
הלפרין סגל דיברה על הצורך להיות
לסוכנות בשעות העומס ,הוא יקבל הודעה
מובילים בשוק" :הבנו שאנחנו צריכים
ויכול להתחיל מיד בשיחה עם הצ'טבוט.
הלפרין
סגל |דעי לעשות התממשקות למערכות שלכם.
שאלה
בנוסף ,אם לקוח רכש פוליסה או שאל
צילום :שלומי
לכן יצרנו שיתוף פעולה עם חברת באפי,
ואנחנו יודעים למשוך את הנתונים דרך המערכת,
היתרונות של הצ'טבוט:
ולעדכן את תוצאות השיחה בחזרה לתוך המערכת",
אמרה" .בנוסף ,ישנה גם אפשרות להעביר את
 .1מנהל דיאלוג חכם
השיחה לשיחה אנושית אם מישהו במשרד רוצה
 .2חוסך עשרות שעות עבודה
להשתלט על השיחה .אני מפצירה בכם הסוכנים
להתחיל לעבוד עם צ'טבוטים LeO .מוכר יותר -
 .3זמין 24/7
הוא מבצע מכירות בצורה ממוקדת ,בעיקר בשעות
 .4מסייע בבדיקת סטטוס תביעה
הערב כשהלקוחות כבר עייפים" ,סיכמה הלפרין
 .5מסייע ברכישה ובחידוש פוליסה
סגל.

תוכנית המיועדת לביטוח דירה
לבעלי משכנתא
לקבלת תנאי התוכנית ומחשבון תעריפים,
אנא פנו לחתמים במחוזות
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
אגף אלמנטרי

הצטרפו אלינו לפייסבוק  -אגף לביטוח אלמנטרי
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"ל־ 46%מהדירות בישראל אין ביטוח
רעידת אדמה"

כך אמרה יעל יריב ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת אגף ביטוח כללי־פרט
באיילון בכנס אלמנטר בפאנל רעידת אדמה > רונית מורגנשטרן

"

דו”ח מבקר המדינה ממאי  2018בנושא
השלכות רעידת אדמה קשה בישראל מדבר
על כ־ 7,000הרוגים ,עשרות אלפי פצועים
וכ־ 170אלף חסרי קורת גג; באחרונים אנחנו
צריכים לטפל” .כך אמרה יעל יריב ,סמנכ”לית
בכירה ומנהלת אגף ביטוח כללי־פרט באיילון חברה
לביטוח ,בהרצאה שנשאה בכנס אלמנטר של לשכת
סוכני ביטוח שהתקיים בשבוע שעבר באילת ,בנושא
ביטוח רעידת אדמה – כיסוי נוסף.
על פי יריב ,דו”ח המבקר משקף את התפקיד

כיסוי רעידת אדמה במספרים:

80

אלף מבנים לא עומדים בתקן
רעידת אדמה

1%

מפוליסות בתים משותפים,
מכסות רעידת אדמה

40%

מהדירות בישראל לא

מבוטחות

15%

מתוך הדירות המבוטחות
ויתרו על כיסוי רעידת אדמה

46%

מהדירות בישראל
לכן ל־
אין ביטוח רעידת אדמה

המשמעותי של חברות וסוכני הביטוח בנושא זה:
“דו”ח מבקר המליץ קודם לכן למדינה להקים קרן,
בדומה למס רכוש בנזקי מלחמה וטרור ,שתיועד
לכיסוי נזקי רעידת אדמה .אולם עד היום זה לא
בוצע”.
“כמו כן ,הדו”ח המליץ על כיסוי נוסף ‘ -ערך קרקע’
בפוליסת הדירה התקנית ,וגרס כי צריך לחייב את
חברות הביטוח למכור כיסוי נוסף של  100%לפחות
מסכום הביטוח המקורי של הדירה .חברות הביטוח
הוסיפו את הכיסוי הנוסף ,אך בשנים  2016-2017רק
 4%מהמבוטחים רכשו את הכיסוי הזה .ומתוך רוכשי
הכיסוי הנוסף ,רק  1%רכשו כיסוי של  200%ו־300%

“כ־ 80אלף מבנים לא עומדים
בתקן רעידת אדמה ,וכן ,פחות
מ־ 1%מפוליסות בתים משותפים,
מכסות רעידת אדמה”
מסכום הביטוח המקורי” ,ציינה יריב והוסיפה כי
“סכום הביטוח הממוצע לדירה בענף הוא כ־700
אלף שקל ,בשעה שדירה ממוצעת בתל אביב עולה
 2.2מיליון שקלים ,בירושלים  2.16מיליון שקלים
ובחיפה  1.25מיליון שקלים”.
לדבריה ,הכיסוי הנוסף מחושב לפי  5,000שקלים
למ”ר ,אך רוב החברות מחשבות את הכיסוי הנוסף
בסכום גבוה יותר“ .התפקיד שלנו ,של חברות הביטוח
ושלכם הסוכנים ,הוא להגדיל את כמות המבוטחים
בביטוח דירה ובכיסוי נוסף .איני רוצה לומר זאת ,אך
מדובר אפילו בתפקיד לאומי”.
יעל יריב מציינת כי מס רכוש מכסה נזקי מבנה

יעל יריב בכנס אלמנטר  | 2018צילום שלומי דעי

ותכולה לפרט הנגרמים מטרור ומלחמה ,אך אינו
מכסה נזקי רעידת אדמה“ :ניתן לרכוש תמורת 0.3%
פרמיה נוספת כיסוי רעידת אדמה בביטוח לאומי,
אך מעט מאוד אנשים מודעים לכך ולכן מעטים
רוכשים אותו” ,אמרה.
לדבריה ,חברות הביטוח בישראל חשופות לנזקים
של  500מיליארד דולר במקרה של רעידת אדמה
הרסנית“ :חברות הביטוח לא יוכלו לתת מענה
במקרה של חורבן גדול ,אבל הן מסוגלות לתת מענה
לנזקים שייגרמו מרעידת אדמה בישראל בעוצמה
של  7.5בסולם ריכטר באמצעות ביטוחים על
ביטוחים שהן רוכשות בחו”ל” ,ציינה יריב.

חדש ובלעדי! באמצעות What sApp

₪88

ביטוח לנהג נוסף
ל 4-ימים
בכל דרך שנוחה לכם!

למספר 055-7002220

גם באמצעות  SMSלמספר055-7002220 :
גם באתר הראל בכל עמודי התוכן של תחום הרכב
גם בטלגרם "הוספת נהג ל 4-ימים"

ההרחבה מתאפשרת בענפים  27 ,17ו .30-לפוליסות קיימות בהראל ששולמו בכרטיס אשראי ולרכבים שערכם עד  .₪ 300,000התנאים המלאים
והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.
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חדשות הביטוח

מחבקים את הפריפריה – ראשי הוועדה
הפנסיונית הגיעו לחזק את חברי הלשכה בצפון
יו"ר הוועדה הפנסיונית ,סו"ב מיכאל נוימן וחבריה סו"ב אלון דור וסו"ב יגאל הררי ,הגיעו
לראש פינה להשתלמות שכללה  35סוכנים מכל יישובי הסביבה" .המרצים השאירו טעם של עוד",
ציין מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון > רונית מורגנשטרן

ה

וועדה הפנסיונית של לשכת סוכני
ביטוח בראשות סו"ב מיכאל נוימן
וחבריה ,סו"ב אלון דור וסו"ב יגאל
הררי ,הגיעו לראש פינה הרחוקה כדי לחזק
מקצועית את חברי הלשכה .לדברי סו”ב
מיכה אדוני ,יו”ר מחוז חיפה והצפון35 ,
סוכנים הגיעו מכל יישובי הסביבה כדי
ללמוד ולהתמקצע" :המרצים השאירו טעם
של עוד לחברים וההשתתפות הייתה ערה",
ציין אדוני.
ההשתלמות נערכה "במרכז להצלחות",
באדיבותה של סו"ב יעל לוי ובשותפות
של שחם סוכנות לביטוח .לדברי סו"ב
אדוני ,היענות הסוכנים הצמאים למידע
הייתה מרשימה והם ביקשו שהלשכה תגיע
עוד ועוד לפריפריה.

יו"ר סניף טבריה גליל עמקים ,סו"ב
מוחמד חטיב ,לקח חלק פעיל בארגון
ההשתלמות ואף הנחה אותה בצורה
מרשימה .אדוני עדכן את הנוכחים על
פעילות הלשכה ,הבטיח שיהיו מפגשים
נוספים ואף נתן הרצאה על ביטוח פנסיה
לעצמאים.
סו"ב דרור שפיר ,חבר הוועדה הפנסיונית
כתב בתגובה" :למיכה ומוחמד  -תודה
על ההשתלמות המעולה והמעשירה בענף
הביטוח הפנסיוני שהיה היום בראש פינה.
הגיע קהל והתגובות מצוינות .יישר כוח,
כן ירבו".
סו"ב בועז מועלם ,חבר בית הדין הארצי
של הלשכה כתב" :יישר כוח על יום מלא
מידע .אין ספק שיהיה לנו לעזר".

הנוכחים בהשתלמות | באדיבות סו"ב יעל לוי

מתיחת פנים :עיצוב חדש לפורטל
המסלקה הפנסיונית
לאחר יותר מ־ 5שנים יחודש העיצוב של הפורטל  ‰לצד השינוי העיצובי
יתווספו באתר אפשרויות לביצוע פעולות חדשות > רונית מורגנשטרן

ב

יום ראשון הקרוב תעלה
המסלקה הפנסיונית גרסה
חדשה של האתר אשר
תכלול שינויים בעיצוב האתר ,בעמוד
הבית ,בתפריטים ובמסכים .במסגרת
העדכונים יפתחו אפשרויות לביצוע
פעולות חדשות ותוספות לשירותים
הקיימים .כמו כן ,יתחדש גם מראהו
של פורטל המשתמשים אשר עבר
"מתיחת פנים" עיצובית.
מהמסלקה נמסר ,כי עדכון מראה
האתר מגיע לאחר יותר מ־ 5שנים
בהן המסלקה פעילה ועל רקע הגידול
"מתיחת פנים" | צילום מסך מאתר המסלקה החדש
המשמעותי במספר סוגי הפעולות
את העבודה במערכת.
שהמסלקה מספקת .העדכון נועד
להעניק לקהל משתמשי האתר חווית עבודה במסגרת השדרוג שונה לחלוטין עמוד הבית ותפריט
משופרת ,להקל על ההתמצאות באתר ,להנגיש הניווט הראשי ,כך שלכל סוג שירות ניתנה קובייה
במהירות ובקלות את השירותים השונים ולייעל בפני עצמה אשר מובילה ל"שולחן עבודה" ייחודי
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לסוג הבקשה .כך לדוגמה קיים שולחן
עבודה ייעודי לבקשות מידע – באמצעותו
יכול הסוכן לעקוב אחר נתונים שהגיעו
על עמיתיו ,שולחן עבודה ייעודי לבקשות
ייפוי כוח – למעקב אחר סטטוס הקבלה
של ייפוי הכוח ששלח לחברות המנהלות,
שולחן עבודה לדוחות הפרודוקציה -
ממנו הסוכן יכול להוריד את הנתונים
ברמה החודשית ועוד.
עוד נמסר ,כי תצוגת המידע החדשה
תורמת בעקיפין גם לשירות הניתן
ללקוח בכך שמסכי ריכוז המידע
והתצוגות הגרפיות של המידע הפנסיוני
הופכים פשוטים ,ברורים ומזמינים יותר.
חשוב לדעת כי השינוי במערכת הוא
עיצובי בלבד וכי תהליכי העבודה נשארו במהותם
דומים .כך גם נשמרה כל היסטוריית הפניות של
המשתמשים ,כפי שהיה טרם השינוי.

משולחנו של היועמ"ש

חברת הביטוח דחתה תביעה? חשוב לבחון את נימוקי הדחיה
עו"ד עדי בן אברהם מציין באלו מקרים ניתן יהיה לטעון טענות מאוחרות לגבי סיכונים
שמלכתחילה לא היו מבוטחים על פי חוזה הביטוח > עו"ד עדי בן אברהם

ל

פני לא הרבה שנים היה קושי רב
בהתנהלות מול דחייה של תביעת ביטוח.
הוותיקים ביננו זוכרים איך היינו מקבלים
הודעה בלשון" :אנו נאלצים לדחות את תביעתך,
באיחולי רפואה שלמה" ,אלא שמאז פרסמה רשות
שוק ההון הנחיות מטעם פניות הציבור וגם הנחיות
רגולטוריות בדבר החובה לפרסם את מלוא נימוקי
הדחייה.
כאמור ,ההנחיה משנת  1998הינה כי מבוטח
זכאי לקבל את כל העילות לדחיית תביעתו,
מחברת הביטוח ,בהזדמנות הראשונה שיש לה
ואם לא עשתה כן ,לא תוכל להעלות נימוקי דחיה
נוספים .בשנת  2002הורחבה האפשרות של חברת
הביטוח להעלות נימוקים מעבר לנימוקים שפורטו
בהזדמנות הראשונה בשני מקרים :מקום בו מדובר
בעובדות ,או נסיבות ,שנוצרו לאחר אותו מועד וכן

אם חברת הביטוח לא יכולה הייתה לדעת עליהן
במועד דחיית התביעה.
ההלכה בנוגע לסוגיית טענות חדשות שלא נטענו
במכתב הדחייה נקבעה בהלכת "חביב אסולין" שם
בית המשפט העליון קבע כדלקמן" :הנחיות אלה
משקפות את המדיניות המשפטית שהוצגה לעיל
בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון
בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם
עקרונות של יעילות משפטית ,שכן מבוטח שבפניו
תיפרש עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע
לתביעתו ,יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת
תביעה בבית משפט .לכך חשיבות מהיבטים שונים,
של המבוטח ושל בתי המשפט כאחד".
אך מה לגבי מקרים שבהם מלכתחילה לא היה כיסוי
ביטוחי למקרה הנטען על ידי התובע? האם גם
כאן העדר טענה תוביל לדחיית האפשרות לטעון

טענות מאוחרות? פסיקת בית המשפט הרחיבה
בנסיבות אלו את הטענות שרשאית חברת הביטוח
להעלות ונקבע כי התניות שיש בהן כדי להרחיב
את הכיסוי הביטוחי גם על סיכונים שמלכתחילה
לא היו מבוטחים על פי חוזה הביטוח  -ניתן יהיה
להעלותן במועד מאוחר יותר מהטעם שאין מקום
לאפשר את קיומה של הסנקציה באופן שירחיב
את הכיסוי הביטוחי ,במצב שבו אין כיסוי ביטוחי
מלכתחילה על פי תנאי הכיסוי.
לכן ניתן לסכם ולקבוע כי חשוב מאוד לוודא כי
חברת הביטוח לא מרחיבה את נימוקי הדחייה
מעבר לנימוקים אותם יכלה היא להעלות במסגרת
ההזדמנות הראשונה ,למעט בחריגים האמורים
לעיל.
הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

חדשות הביטוח

למעלה מ־ 300סוכנים נהנו מהאירוע השנתי שלחברת אקסלנס
אסף גרניט ,ברי סחרוף ועוד שלל הפתעות הרכיבו את החגיגה השנתית .מנכ''ל החברה אורי קיסוס
הודה לסוכנים על התוצאות המצוינות > רונית מורגנשטרן

א

קסלנס גמל והשתלמות ,מקבוצת
הפניקס ,ערכה בתחילת השבוע את
אירוע הסוכנים השנתי שלה ב״בית
השמחות״ בתל אביב .למעלה מ־ 300סוכנים נהנו
מארוחת ערב מידיו של השף אסף גרניט ומהופעה
של הזמר ברי סחרוף .את האירוע הנחתה דליה
ברק ,סמנכ"ל הסוכנים באקסלנס גמל ,המנהלת
את מערך הסוכנים מזה  3שנים.
מנכ"ל אקסלנס גמל ,אורי קיסוס ,הזמין את

נבחרת ההשקעות של קבוצת הפניקס ,בראשותו
של רועי יקיר ,מנכ״ל הפניקס השקעות ופיננסים,
והודה להם על הביצועים וההישגים יוצאי הדופן
של החברה בשנים האחרונות .קיסוס הודה
לסוכנים על שיתוף הפעולה והתוצאות המצוינות.
בין המשתתפים באירוע היו :מנכ"ל קבוצת הפניקס
אייל לפידות ,מנכ״ל הפניקס השקעות ופיננסיים
רועי יקיר ,משנה למנכ"ל הפניקס ,דניאל כהן,
ומשנה למנכ"ל הפניקס ,אורן אל־און.

אירוע חגיגי באקסלנס | צילום :תמר סולל

זגגות רכב זה דרכים
03-5761280
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מהיום הרבה יותר פשוט להוסיף נהג

מהיום הלקוחות שלך יכולים להוסיף לביטוח הרכב
נהג נוסף (מגיל  17ומעלה) למשך  4ימים
דרך אתר מגדל והאפליקציה

בעל רישיון נהיגה בתוקף.

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות .התנאים המחייבים הם
תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם ,יגברו תנאי הפוליסה .האמור במודעה זו אינו תחליף לייעוץ המתחשב
בצרכים המיוחדים של כל אדם .השימוש בכלי זה (״הוספת נהג בקליק״) אינו גורע מחובות הסוכן עפ״י כל די והוראות הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון .קביעת סוג הפוליסות ,שניתן יהיה לחדש באמצעות כלי זה (הוספת נהג בקליק) ,הינה בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד

אחד על אחד

"חברות הביטוח נקראות להצטרף למאבק
לצמצום תאונות הדרכים בכבישי ישראל"
ראיון עם אורלי יוסף ,מנכ”לית  ,AWACSעל תאונות דרכים ,הנהג הישראלי ויתרונות
מערכת ההתרעה שתסייע במניעת תאונות > רונית מורגנשטרן
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צילום :סיון פרג’

"

תאונות הדרכים הקשות בשבועות האחרונים
גובות לצערנו הרבה מאוד קורבנות
המקפחים את חייהם ברגע אחד .מדובר
בתאונות שאת חלקן ניתן היה למנוע באופן ודאי,
אם היו להם מערכות התרעה חכמות ,אשר פותחו
בטכנולוגיות מתקדמות מבוססות מצלמה או
רדאר ,שמטרתן לצמצם את הישנותן של תאונות
והפחתת חומרתן”.
כך טוענת אורלי יוסף ,מנכ”לית ,AWACS
משווקת מערכות התרעה למניעת תאונות מבית
 .SDSלדבריה ,אומנם תקנת משרד התחבורה ,אשר
נכנסה לתוקף בתחילת  2018ומקנה החזר בסך
 1,500שקל באגרת הרישוי בשלוש פעימות ,הגבירה
את המודעות ,אך עדיין הפוטנציאל רחוק מלהיות
ממומש“ .חשוב ליזום מהלכים רבים בכדי לשנות את
התפיסה של ‘לי זה לא יקרה’ ולהחדיר את העזרים
הטכנולוגיים הללו לתודעה הציבורית ,כך שכל נהג
יוכל ליהנות מהביטחון והשקט הנפשי אותם הם
מספקים ,בין אם מדובר במערכות התרעה בלבד ,או
במערכות אקטיביות” ,אומרת יוסף.
“נקודת ההנחה של הנהג הישראלי שהוא שולט
בכל סיטואציה בכביש ועל כן ,אין צורך בעזרים
נלווים אשר פותחו במיוחד להגן עליו בדיוק
בשבריר הרגע שהוא לא ציפה וסטה מהנתיב ,או לא
שמר על מרחק” ,מדגישה יוסף ומוסיפה“ :המציאות
היומיומית הנהוגה כיום בכבישים והלחץ האינסופי
בו אנו שרויים עם מגוון רעשים חיצוניים של
עשרות  ,SMSשיחות טלפון ועוד ,מחייבים שימוש
בטכנולוגיות חדשניות והתאמתן לעידן הנוכחי .יש
לקחת בחשבון משתנים שגם אם הנהג מספיק מיומן
ומרוכז בנהיגתו ,קיימים נהגים נוספים על הכביש

“הנהג הישראלי חושב שהוא שולט בכל סיטואציה בכביש” |

שעליהם אין לו שליטה ועל כן ,הוא חייב אמצעים
שיזהירו ויסייעו לו בתרחישים מסכני חיים”.

מניעת האסון הבא

עוד אומרת יוסף כי “נוסף לאחריות הרגולטור,
אנו מוצאים כי קיים מקום להתערבותן של חברות
הביטוח המהוות אוטוריטה בתחומן ,הנקראות לעודד
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להקטנת אחוז
תביעות מבוטחיהן ,בתמורה להנחה בביטוח המקיף.
מהלך מסוג זה עשוי להניב יחסי  win-winלשני
הצדדים שכן ,כל נהג ישמח להוזיל את עלויות

הפוליסה וחברות הביטוח יוכלו להציע הפחתה
משמעותית באחוז היקפי התביעות של מבוטחיה,
כך שהמהלך ישרת מעל לכל את האינטרס הלאומי
להגברת הבטיחות בדרכים”.
יוסף מציינת כי פעילות זהה נבחנת בחודשים
האחרונים בארצות הברית ,בפיילוט אסטרטגי
ומשותף של חברת הביטוח האמריקאית Berkshire
.Hathaway GUARD Insurance Companies
במסגרת המהלך ,הותקנו מערכות רדאר ברכבים
מבוטחי החברה במטרה לבחון את עזרתן בהקטנת
תדירות וחומרת תביעות המבוטחים .בנוסף ,הותקנו
מערכת לניהול ציי רכב למעקב ואיתור בזמן אמת,
יכולת הפקת דוחות וניקוד על התנהגותו של הנהג
וכן ,חיבור למערכת ניהול ציי הרכב בנייד של
החברה .בתום הפיילוט ,המבוטחים יוזמנו להתקין
את המערכות במטרה להוזיל משמעותית את עלויות
הביטוח השנתיות”.
לסיכום ,מוסיפה יוסף כי “ברחבי העולם מתחילים
לזהות ניצנים של לקיחת אחריות כוללת בכדי
שהרגלי הצריכה למערכות אלו ישתרשו ויהפכו
לדבר שבשגרה .כחלק מאסטרטגיה גלובלית חשוב
שמערכות אלו ,הפונות בין השאר לשוק ה־after
 ,marketישווקו במחיר נגיש אשר יהיה בהישג
ידו של כלל הציבור מתוך מגמה להסיר את החסם
הראשוני”.
עופר סגל ,סמנכ”ל מכירות של  ,AWACSהוסיף:
“כחלק מפעילותנו הענפה בתחום ,אנו קוראים
לחברות הביטוח המובילות להרים את הכפפה
במטרה להוביל מהלך משמעותי העשוי לשנות את
התמונה הכוללת ולסייע בהצלת חיי אדם ומניעת
האסון הבא”.

הוועידה ה18-

 11-10בדצמבר  ,2018אווניו ,קרית שדה התעופה
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"הקשר עם הלקוחות הוא היתרון שלכם
הסוכנים ,אם לא תשמרו עליו ,תפסידו
בקרב מול המכונות"
משה ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

למעשים

מושב חובה
סוכנים ,בואו ללמוד לחזק את
הקשר עם הלקוחות שלכם

ליאור הורנצ'יק

עופר נוריאל

מ"מ נשיא לשכת
סוכני הביטוח

דן דוברי

אודי אביטל

מנכ"ל עדיף
מרקטפרו

לשעבר יו"ר איגוד
המתכננים הפיננסים;
מנכ"ל חברת אלעד

יו"ר ועדת פיננסים,
לשכת סוכני הביטוח

עו"ד עדי בן אברהם
היועץ המשפטי של
לשכת סוכני הביטוח

ברק אצילי

יו"ר איגוד המתכננים
הפיננסים

יעקב סויסה
סוכן ביטוח

גיל ארזי

מייסד ומנהל כללי
FinTLV

אורי קיסוס

מנכ"ל אקסלנס גמל

מיקי זכאי

מנכ"ל אדקיט

הרצאת אורח :המנטור המוביל אלי שחף
שיווק דיגיטלי

– מנצלים את הטכנולוגיה

הגנה מקיפה למשפחה
ONE STOP SHOP
רואים עולם

– הרבה מעבר לפוליסות ביטוח

– מתרחבים לעולם הפיננסי

– לומדים מהניסיון של סוכנים במדינות אחרות

לפרטים ולהרשמה

רק בריאות

ציבורי מול פרטי – כל מה שאתם
צריכים לדעת על ביטוחי בריאות

סו”ב נאוה ויקלמן מסבירה מדוע ביטוח הבריאות הפרטי הפך כה
נחוץ ומהם הקשיים עם ביטוח הבריאות הציבורי

ב

יטוחי הבריאות והרלוונטיות שלהם נותחו
רבות בעבר .הייתה גם רפורמה מהותית
מאוד ,לפני כשנתיים וחצי ,שנועדה בין
השאר להצר את צעדי המכירות של ביטוחים
אלה .רק שככל שקיימת תרעומת לכאורה על
הביקוש הגובר לביטוח הבריאות הפרטי ,ראוי
להסתכל על מכלול היצע שירותי הבריאות
לאזרחי המדינה  -ובהקשר זה ,להתייחס למצבה
של מערכת הבריאות הציבורית.
לפני כשלושה חודשים ,במהלך ישיבה של
ועדת הכספים בכנסת ,הציגה רשות שוק ההון
נתונים “מבהילים” על היקף ביטוחי הבריאות
הפרטיים בישראל .על הסכומים האדירים לכאורה
ש”מבוזבזים” על ידי חלק גדול מהישראלים בגין
רכישת פוליסות בריאות .אחת הטענות התייחסה
למושג “כפל ביטוחים” ,למרות שחלקם בוודאי
מוצדקים ולמרות שהם תוצאה של פעילות המוקדים
הישירים בחברות הביטוח ,אך לא רק .מבין שאר
הטענות הופנו שלא במפתיע חיצי ביקורת כנגד
סוכני הביטוח ,הדוחפים מוצרים אלה ללקוחות.
ללא התערבות סוכני הביטוח ,מוצרים אלו היו
נפקדים ממעטפת ההגנות לפרט וחושפים אותם
לקטסטרופות כלכליות ,אישיות ומשפחתיות.
לפני כשנתיים ,עם החלת הרפורמה הגדולה
בתחום והפיכת עולם הבריאות לעולם של אחידות
מוצרים ,הכוונה הרשמית הייתה ליצור שוק תחרותי
יותר בין מוצרים זהים ,ברי השוואה .מכבסת המילים
הזו למעשה ביקשה לומר דבר אחד לציבור :אתם
“זורקים” את כספכם על פוליסת בריאות פרטית
וכדאי שתחשבו טוב לפני שאתם רוכשים ביטוח.
יתכן ופרשנות זו מוקצנת ומוצגת בצורה
עממית מדי ,אולם לטעמי היא מוסיפה ומתבקשת
כדי להבהיר את הפער הקיים בין עמדות אותם
גורמים שאינם נמצאים בשטח ,לבין אלו הנושאים
בשליחות מעשית ,בדאגה אמיתית ללקוחותיהם,
סוכני הביטוח .אם נדרשה עוד הוכחה ,הרי היא
טמונה בצדו השני של המטבע ,בחלופה הבסיסית
שעומדת לרשות אזרחי המדינה – מערכת הבריאות

הציבורית.
הפרסומים האחרונים ממשיכים ומחדדים את
מצבה .ככל שמערכת זו טובה ואיכותית ,היא
מתמודדת עם שורה ארוכה של אילוצים ,מגבלות
וקשיים .לדוגמה ,סך כל הגירעון של קופות החולים

"ללא התערבות סוכני
הביטוח ,מוצרים אלו היו
נפקדים ממעטפת ההגנות
לפרט וחושפים אותם
לקטסטרופות כלכליות,
אישיות ומשפחתיות”
בעוד צורכי הבריאות של
אזרחי המדינה גוברים מחד,
יכולתה של המערכת הציבורית
להיענות לדרישות הולכת
ומצטמצמת מאידך

מסתכם ב־ 1.5מיליארד שקל ,שייתכן ואף יעמיק
יותר עם הקיצוץ לו נדרש בימים אלה משרד
הבריאות ,במסגרת הקיצוץ הרוחבי שאושר על ידי
הממשלה בסך  22מיליארד שקל ,לטובת השכר
והפנסיות של גמלאי המשטרה והשב”ס.
אפשר להמשיך ולהמחיש את “הבור” הקיים
כיום בין התכניות לבין הביצוע בפועל ,בין היקפי
הכספים הנדרשים לבין התקציבים הקיימים ,אולם
נדמה כי התמונה ברורה :בעוד צורכי הבריאות של
אזרחי המדינה גוברים מחד ,יכולתה של המערכת
הציבורית להיענות לדרישות הולכת ומצטמצמת
מאידך.
כאן ,אין מנוס מלחזור ולהדגיש את מיקומו של
ביטוח הבריאות הפרטי ועבודתם של סוכני הביטוח.
עד כמה ש”מצגי הזעם” והרפורמות מנסים להצר
את הביקוש לרכישת פוליסה פרטית ,המציאות
בשטח היא זו אשר מכתיבה את המגמות הצרכניות
והיא זו שאיננה יכולה לטשטש כל טענה על היעדר
נחיצותו של הביטוח הפרטי.
הכותבת הינה יועצת נשיא הלשכה לתהליכי
רגולציה וכנסת

“תכנית המיטות” בבתי החולים:
תוכנית הממשלה
מ־ 2015קבעה
תוספת של

 1,200מיטות
עד 2022
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180

2.2

3.6

94%

75%

כמות המיטות
שנוספו בשנתיים
האחרונות

כמות המיטות
ל־ 1,000נפש
בישראל

כמות המיטות
ל־ 1,000נפש
ב־OECD

שיעור תפוסת
מיטות האשפוז
בבי”ח בישראל

שיעור תפוסת
מיטות האשפוז
ב־OECD

מכירה טלפונית

מכירה טלפונית של מוצרי ביטוח
– כך תעשו את זה נכון
עו”ד ניצן הראל סוקר את ההוראות העיקריות החלות על פעילות שיווק
טלפוני ונותן טיפים ודגשים לפעילות נכונה

ב

עולמנו הטכנולוגי המתקדם נתח
משמעותי מן הפעילות של כל בעל
מקצוע מתבצע באמצעי התקשורת
האלקטרונים השונים :שיחות טלפון ,העברת
פקסים ,מיילים ואפילו בהודעות SMS
לטלפונים הניידים.
גם סוכני הביטוח פועלים ומקדמים את
פעילותם באמצעים דיגיטליים לצורך הצלחת
התהליך ,התאמה לציפיות הלקוחות וניצול הזמן
באופן יעיל .אך יש לזכור ,חובות הסוכנים כלפי
לקוחותיהם לא נעלמות גם כאשר הפעילות
מתבצעת מבלי להיפגש פנים אל פנים ,ולכך
יתרונות וגם חסרונות.
בנוסף להוראות אלו ,יש לזכור כי קיימות
הוראות נוספות החלות אף הן על סוכני הביטוח,
לרבות עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות,
המחייב סוכן ביטוח לרשום מאגר מידע ,וחוק
הספאם ,המחייב את הסוכן לפנות ללקוחותיו
בהתאם להסכמתם לכך.

אין שוני בדרישות ובהליך בין
מכירה שמסתיימת בהחתמת
הלקוח לבין כזו שמתקבל בגינה
אישור טלפוני של הלקוח לרכישה
סוכן הביטוח כפוף להוראות רגולציה רבות
ומשתנות ולהוראות הממונה על רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר .מעבר לעריכת
ופרסום הוראות שונות ומשתנות ,הממונה הינו
בעל סמכויות נוספות ,החל מאפשרות דרישה
ומקבלת כל מידע ,הטלת עיצומים כספיים ועד
התלייה או ביטול רישיון.
הוראות הדין הרלוונטיות לעניין מכירה בכלל
ומכירה טלפונית בפרט ,כוללות ,בין היתר ,את
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
הקובע הוראות לעניין עיסוק ותגמול בעל
רשיון ומבהיר כי לא יתווך אדם בתחום הביטוח
אלא אם יש לו רישיון סוכן ביטוח כדין.
הוראת דין נוספת הינה חוזר צירוף לביטוח
המופנה לגופים המוסדיים וכן לכלל סוכני
הביטוח וחלים על שיווק ביטוח בכללותו (למעט
פנסיוני) ,כולל במסגרת של מכירה טלפונית,
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תוך יצירת אמות מידה לדרכי הפעולה של
הסוכן ,שקיפות מול המבוטחים ובעיקר הליך
המו”מ מול המועמד לביטוח טרם כריתת החוזה
והפקת הפוליסה .עוד מגדיר החוזר את המידע
והמסמכים שיש להמציא ללקוח לאחר המכירה,
ואת המידע ,הנתונים והתהליכים מול המועמד
לביטוח ,אותם יש לתעד ולשמור.
בפן הפנסיוני הממונה מגדיר בחוזר סוכנים
ויועצים 2018־11־( 10מסמך ההנמקה) אפשרות
לבצע שיווק פנסיוני באמצעות שיחת טלפון
ואת הדרך לעשות כן .לתשומת לב ,מכירה
של ביטוח חיים אגב מוצר פנסיוני הופכת את
ביטוח החיים למוצר פנסיוני ודרך המכירה הינה

מהתיאורה אל הפרקטיקה -
מה עושים?
… ביצוע מלא ותקין של תהליך
המכירה ,כולל אפשרות שילוב
של אמצעים אחרים ,כמו SMS
… סגירת מכירה  -על ידי בעל
רשיון בלבד
… הכנת נוהל עבודה בתחום
צירוף לביטוח ובתוכו המכירה
הטלפונית ובקרות מתאימות
… העברת הדרכות קבועות
לעובדים בתחום הוראות
הרגולציה ומגבלות העבודה
… עריכת בקרות אקראיות על
מכירות טלפוניות ,הצעות לשיפור
ורענון ההנחיות.
… מעקב על תלונות של לקוחות
בעניין מכירות שבוצעו באופן
טלפוני

באמצעות מסמך הנמקה.
כאן המקום להבהיר כי מכירה טלפונית הינה
כל מכירה שנעשית שלא פנים אל פנים ואין זה
משנה מי מבצע אותה ,בעל הרישיון בעצמו או
אנשי מכירות מטעמו ,כלומר ,אין שוני בדרישות
ובהליך בין מכירה שמסתיימת בהחתמת הלקוח
לבין כזו שמתקבל בגינה אישור טלפוני של
הלקוח לרכישה.

בפועל ,נדרש הסוכן גם בעת
מכירה טלפונית לתהליך עבודה
תקין ,העומד במלוא המגבלות
והוראות החוק והתקנות בנושא
בעת קבלת החלטה לבצע מכירת מוצרי ביטוח
בדרך זו יש לתת את הדעת בין היתר לנושאים
הבאים:

מי יכול למכור בטלפון?
בהתאם להוראות חוק הפיקוח  -רק בעל
רישיון ביטוח מורשה בתחום המכירה.
אדם שאינו בעל רישיון יכול לערוך רק שיחת
הכנה במסגרתה יבוצע הליך של הכרת הלקוח
והתאמת הצרכים ,שיחת הסבר/רקע מקדים.
סגירת המכירה תתבצע על ידי בעל רישיון,
בהתאם לטופס אימות מכירה הכולל כמה
שיותר פרטים.

הליך המכירה ותיעוד
בפועל ,נדרש הסוכן גם בעת מכירה טלפונית
לתהליך עבודה תקין ,העומד במלוא המגבלות
והוראות החוק והתקנות בנושא .תהליך כזה,
חייב לכלול ,בין היתר ,שיחות מוקלטות
ושמורות הניתנות לאיחזור ,זיהוי תקין של
הסוכן ,שם הסוכנות מטעמה הוא פונה ומטרת
השיחה ,אי הטעייה של הלקוח ,מסירה ובירור
מלוא הפרטים הנדרשים לצורך הפקת הפוליסה,
מסירת מסמכים ומידע ללקוח ,והכל תוך שמירה
על תיעוד מתאים ובקרה שוטפת.
*האמור בכתבה אינו מהווה
תחליף לייעוץ משפטי פרטני

נקודה למחשבה

מסלולי השקעה תלויי גיל :הגרסה
הישראלית של המודל הצ’יליאני

גופי הפנסיה מתקשים לספק ביטחון כלכלי לחוסכים  ‰במקרים כאלה
חשובה הדרכתו והכוונתו של סוכן הביטוח > סו”ב יובל ארנון

מ

ילים רבות נאמרו ונכתבו על מצב הפנסיות
בעולם כולו ,ובישראל בפרט .כאשר מגמת
העליה בתוחלת החיים עם ריבית נמוכה
מייצרת בעיות קשות ביותר ביכולת של גופי
הפנסיה לספק ביטחון לחוסכים ,ואי הוודאות בתחום
זה רק הולכת וגדלה .זאת כולל הפערים בין הכנסה
לפני מועד הפרישה והכנסה אחרי מועד הפרישה
(שיעור תחלופה) אשר מצביעים על פער שהולך
וגדל ביניהן.
יש בעולם מודלים שונים ,בחלקם יש כרית
ביטחון ממשלתית גדולה הרבה יותר מקצבת הזקנה
של ביטוח לאומי בישראל למרות הפקדה חודשית
נמוכה שוטפת לפנסיה ,עדיין שיעור התחלופה
לפורשים גבוה יחסית .כמו כן ,ישנם מודלים של
פנסיה ממלכתית ועוד .בישראל הועברה האחריות
לחסכון הפנסיוני לאזרח ,המדינה יצרה מעין
“רשת ביטחון” בכך שבשנת  2008נכנס לתוקפו
צו הרחבה לפנסיית חובה לכל עובד ,זאת בנוסף
לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים שהיו קיימים עד
אז אך לא הקיפו את כל ציבור השכירים ובמיוחד
את השכירים “השקופים”.
במהלך הזמן ,ולאור המפולת שהייתה בשווקים
ב־ 2008והפחד שאירוע מעין זה יחזור ויפגע בעיקר
בחוסכים המבוגרים ערב פרישתם ,הוחלט לגייר
את המודל הצי’ליאני לגרסה ישראלית שדומה רק
בחלקה למקור ,לטוב ולרע .למעשה נבחרו מסלולים
תלויי גיל ,כאשר הרציונל מאחוריהם הוא הפחתת
הסיכון למבוגרים ,והגדלת הסיכון לצעירים.
למבוגרים אין מספיק זמן לתיקון ,ואילו לצעירים
יש מספיק זמן לבצע תיקון לאורך השנים .כך
למעשה אנו מגיעים למצב בו הצעירים יסבסדו את
המבוגרים על ידי כך שלא יהיו זכאים לקבלת אג”ח
יעודי כלל ,ואילו המבוגרים יקבלו עד  60%הבטחה
דרך אג”ח זה ,למעשה כפול מהמצב שהיה לפני.
כמובן שבמודל זה אפשר לראות יתרונות
וחסרונות ,כמו בכל מודל כלכלי ,והוא רק נדבך
אחד בניסיון לייצר לתושבי המדינה פנסיה ראויה
בזמן פרישה ,אבל עדיין זה לא מספיק .מאידך ,טוב
שהמודל יצא לדרך.

המסלול הנכון למבוטח

האם במצב של מסלולים תלויי גיל חלקו של הסוכן
הופך להיות יותר פאסיבי? לעניות דעתי לא בהכרח.
מסלול תלוי גיל הוא אלטרנטיבה אחת בלבד ,לא
דין מבוגר אחד כמו מבוגר שני ,ולא דין צעיר אחד
כצעיר שני .מסלול ההשקעה הוא רק צד אחד של
המטבע ופה צריך הסוכן לבדוק שאכן המבוטח
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על הסוכן לבדוק שאכן המבוטח מעונין במסלול זה | צילוםShutterstock :

מעונין במסלול זה ,או לחילופין רוצה לשנות מסלול
לאור רמת סיכון הנובעת מאופיו ולאור הבנתו ,או
אי הבנתו ,את שוק ההון .אך ליד המסלולים תלויי
הגיל יש גם מסלולים ביטוחיים שונים שניתן לבחור
בהם ,יש צעיר נשוי בלבד ,יש צעיר עם ילדים ,יש
רווק ויש גרוש ,יש מבוגר אלמן ,יש מבוגר נשוי
בשנית ועוד .לכל מצב יש להתאים מסלול ביטוחי

אין ספק שיש כיום יותר
רגישות להשפעת שוק ההון על
הפנסיות במדינת ישראל .גם
נושא ההלוואות לטייקונים מתוך
כספי הפנסיה ,הוא תחום שנכנס
לבקרה יותר נכונה
מתאים ביחס לצרכים ולרצונות של המבוטח.
שוק ההון בשנה האחרונה יכול לגרום לחלק
מהצעירים לא מעט דפיקות לב ,ואולי אף להעלות
חיוך על שפתי המבוגרים .המסלולים עתירי המניות
ספגו בחודש אוקטובר האחרון מכה גדולה ,בחלק
מהמקרים רווחי שנה שלמה כמעט נמחקו כליל,
לעומת חוסך אשר ברשותו מסלול של  60%אג”ח
מובטח.

הדרכה מקצועית

דרך אגב ,גופי הפנסיה גובים דמי ניהול נוספים
בגין ניהול ההשקעות ע”י גופים חיצוניים .האם הם

אכן מספקים את הסחורה אשר בגינה משלם כל
חוסך ממיטב חסכונותיו? האם אכן המחלקות אשר
אמונות על ניהול ההשקעות מבית ומבחוץ עושות
עבודתם כראוי ומצדיקות את עלותן לחוסך?
אין ספק שיש כיום יותר רגישות להשפעת
שוק ההון על הפנסיות במדינת ישראל .גם נושא
ההלוואות לטייקונים מתוך כספי הפנסיה ,הוא תחום
שנכנס לבקרה יותר נכונה וזאת לאור הזעזועים
ומחיקת החובות אשר פגעה בכספי החוסכים .גם כי
מי שהיה אמור לפקח נרדם בשמירה וגם לאור היד
הקלה של הבנקים בהלוואות לטייקונים.
אך גם במצב בו מופעל בישראל מודל השקעה
תלוי גיל ,עדיין נחוצה הדרכתו והכוונתו של סוכן
ביטוח מקצועי על “ציר הפנסיה” בהתאם לנעשה
בשוק ההון ,זאת בנוסף לפרמטרים רבים הנובעים
ממצבו של המבוטח הן מבחינה פיננסית והן מבחינה
משפחתית.
האם מישהו יכול להקיף את העולם ולהתבסס
רק על תחזית מזג האוויר שיצאה לפני יציאתו
לדרך ולא להתעדכן באופן שוטף בשינויים שחלים
בתחזית והשפעתם על התקדמותו? התשובה היא
בוודאי שלא .האם מישהו יכול לצאת לדרך ב”ציר
הפנסיה” ,דרך של של  40-30שנה ,על בסיס איזו
תחזית שניתנה לו טרום יציאתו ולא להתעדכן
לאור השנים בתחזיות חדשות? גם כאן התשובה
שלילית.
הכותב הוא מנכ”ל משותף “ארנון את וינשטוק”

פרישת השבוע

רגע לפני הפרישה :ניוד כסף מפוליסת
ביטוח לפני תחילת קבלת קצבה

ר

סו”ב אייל רחוביצקי

צילום :ערן ירדני

בים רגילים לשמוע מלקוחות את המשפט
הבא" :יש לי פוליסת ביטוח ותיקה עם
מקדמים טובים ,אמרו לי שאסור לגעת בה".
פוליסות ותיקות בחברות הביטוח הינן בעלות
תנאים שונים תלויי שנת הנפקתן ,ולקראת הפרישה
יש לבחון שוב את הכדאיות הכלכלית של קבלת
קצבה מפוליסות אלו מול האפשרות להיוון או מול
האפשרות לנייד את הכסף לפוליסת ביטוח חדשה או
לקרן פנסיה .אחד היתרונות של הפוליסות הישנות
יותר הוא מקדם הקצבה האטרקטיבי .משמעות
מקדם הקצבה היא כמה שקלים צריך להשקיע כדי
לקבל שקל אחד כקצבה ,ולכן ככל שהמקדם נמוך
יותר כך הקצבה אטרקטיבית יותר.
מן הצד השני ,יש לקחת בחשבון כי ברוב הפוליסות
הישנות מסוג עדיף או גמלה יש חמישה מסלולי
קצבה אפשריים ,ועבור הפורש  -לקיחת מסלול
קצבה מיושן עשויה להיות בעייתית .מסלול ברירת
המחדל מבטיח קצבה לכל החיים והשלמת קצבאות
ל־ 120תשלומים במקרה מוות .במקרה שהפורש
צעיר ,מתחת לגיל  ,70ואשתו צעירה במספר שנים,
המשמעות היא שההבטחה של הקצבה לבת הזוג היא
מינימלית .במקרה מוות האלמנה הצעירה עשויה
להיקלע לבעיה כלכלית חמורה.

מסלול פרישה פופולארי נוסף הוא מסלול המבטיח
 60%לאלמנה עד סוף חייה .מסלול זה בעל מקדם
קצבה פחות אטרקטיבי בפרישה בשנים אלו ומגלם
סיכון אחר .מה יקרה אם שני בני הזוג ימותו ,האם
הכסף הלך ולא יחזור? והתשובה היא כן.
מסלולי הפרישה הנוספים ,כמו מסלול ללא
הבטחת קצבאות ,או  60קצבאות מובטחות או 25
קצבאות לאחר המוות ,פחות מתאימות במקרה של
בני זוג ,ואני מוצא אותן רלוונטיות לעיתים נדירות.
בפוליסות ביטוח חדשות מהשנים האחרונות ניתן
לקבל  240ואפילו  300קצבאות מובטחות .כמו
כן ,יש מקרים בהם הפורש יעדיף לוותר על חלק
מהקצבה בגלל חשש שההשקעה הגדולה בקצבה
תאבד או כי הוא חושש שבת הזוג שלו לא תתקיים
כלכלית ללא הקצבה.

מה קורה בקרנות הפנסיה?

כיום קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל מינימום של
 240קצבאות מלאות מובטחות וכן השלמה של 60%
מגובה הקצבה לכל חיי בן/בת הזוג ,בפרישה עד
גיל  .67יש פורשים שיעדיפו אפשרות זו על פני
אפשרויות לקבל  120קצבאות מובטחות או השלמה
של  60%בלבד.

ומה לגבי היוון או ניצול רכיבים הוניים בפוליסות
ביטוח ורכיבי ברירה? יש מקרים בהם עדיף לממש
חלק מרכיבי הברירה כמזומן ומהם למשוך משיכות
תקופתיות כאנונה וכך להקטין את חבות המס ,וכן
לשמור חלק מההון הצבור בביטחון אצל הפורש.
יש מקרים רבים בהם ההון שנקצה הוא ההון היחיד
שיהיה זמין עבורו בעת הפרישה.
אני לא קובע חד משמעית מה נכון ומה עדיף,
בעיקר כי לכל פורש גישה שונה וצרכים כלכליים
שונים .אני כן חושב שמאוד חשוב להסביר לפורש
שיש אפשרויות לשינוי ,ולעיתים זה מה שיעשה.
חשוב לדעת שזה ניתן ואפשרי .השינויים בתקנון
קרנות הפנסיה מאפשרים את הפעולה כיום תחת
מגבלות ותקרות הפקדה שנתית ,אבל זה אפשרי.
לסיום חשוב לי להדגיש ,אין תשובה אחת נכונה
לכל פורש ולכל מוצר .תמיד יש לחשוב ,להבין,
לבנות תכנית כלכלית ,למפות את ההכנסות
וההוצאות ולהבין מה המשמעויות של כל שלב .כך
ניתן לקבל החלטות באופן מושכל וחכם ובפירוש
לצאת לפרישה מעושרת בביטחון.
הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת
הפיננסים בלשכה

 - TOP TEAMסיירת הסוכנים הצעירים
של מנורה מבטחים

”

מנורה מבטחים מאמינה בסוכני הביטוח
ובערך המוסף האדיר שהם מעניקים לחברה
וללקוחות ,ובפיתוח הדור הצעיר מקרב
הסוכנים .כדי לגדל את הדור הבא של סוכניה
להצלחה והצטיינות ,החלטנו להכשיר בחברה
קבוצה נבחרת של סוכנים צעירים ,אשר יהיו
ערוכים לעתיד תוך הבנת הרגולציה ,המקצוענות
והן את ה־ DNAשל מנורה מבטחים".
את הדברים האלו אומר רועי זוה ר ,מנהל מכירות
סיכונים ופרויקטים ארצי במנורה מבטחים ,שחושף
גם כי לקבוצה הנבחרת כבר נבחר שםTOP :
 - TEAMסיירת סוכנים  -הדור הבא.
לדבריו ,הרעיון הוא "לקחת סוכנים בתחילת
דרכם המקצועית ,וללוות אותם בסדרת מפגשים
מקיפה ומעמיקה לאורך שנת  .2019המפגשים
יכללו מיומנויות התנהגותיות ,שיווק ,דיגיטציה,
מכירות ,ניהול עובדים ,ניהול משרד ,מיתוג משרד,
העשרה מקצועית והעצמה אישית .הכוונה היא
לבסס דור צעיר של סוכנים בענף הביטוח ולהפוך
אותם לסוכני בית של מנורה מבטחים בתחומי פרט
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לסוכנים הצעירים ואנו בטוחים
– בריאות וריסקים" ,הוא מדגיש
בהיענות הסוכנים והצלחת הפרויקט",
זוהר מספר כי במנורה מבטחים ,מתקיים
הוא מסכם.
מועדון סוכנים מצטיינים שנקראת
נעם הברמן ,מנהל מכירות ארצי
" :TOP AGENTאלה הסוכנים הגדולים
במנורה מבטחים ,מגיב גם הוא לפרויקט
ביותר במנורה מבטחים מבחינת פרמיות
רועי זוהר ׀
בבריאות וריסקים .אנחנו רוצים שלפחות צילום :עדי צחר ומגלה כי יש עוד תכניות לעתיד:
"לראשונה בענף הביטוח חברה מעמידה
חלק מהסוכנים הצעירים שיגיעו לסיירת יהיו
ב־  TOP AGENTכבר בשנת  ,"2020אומר זוהר לרשות הסוכנים מנהל פרויקטים ,שמהות תפקידו
ומוסיף" :אנחנו נבחר מכל מי שיפנה אלינו את לייצר ערך מוסף משמעותי בעולם שמשתנה ללא
בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר ,ואנו מקווים להגיע הרף .ב־ 2019נחשוף חמישה פרויקטים ייחודים,
לסיירת של כ־ 30סוכנים צעירים ,שבעתיד יהוו אחד מהם הוא  .TOP TEAMאני מאחל בהצלחה
לחברי הסיירת ,ובטוח שיחד נגיע לתוצאות
הבסיס של סוכני מנורה מבטחים".
לדברי זוהר ,בנוסף לליווי המקצועי בתחומי יוצאות מגדר הרגיל".
עמוס רוקח ,מנהל אגף מכירות סוכנים ומשנה
ביטוח הבריאות והריסקים ,הסוכנים ייהנו מהטבות
ייחודיות בחברת מנורה מבטחים ,מעבר להסכמים למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח מסר כי "אחד
שלהם עם החברה" .מדובר בהטבות שאמורות האתגרים של ענף הביטוח הנו הכשרת הדור
לקדם סוכנים צעירים ברמה האישית והניהולית הצעיר או כמו שאומרים בשפה שלנו – 'שייכנס דם
כסוכני ביטוח בעולם משתנה .מדובר בהטבות חדש לעסק' .מנורה מבטחים מרימה את הכפפה,
כמו :סיוע בהקמת אתר אינטרנט ,מיכון המשרד ,ותשקיע משאבים רבים בכדי לעמוד באתגר זה .זה
כלי מכירה חדשניים ועוד .זוהי הזדמנות נדירה חשוב לכל הענף".

התקציב המשפחתי

המדריך :ניהול סיכונים בכלכלת המשפחה
אסתי מזרחי ,יועצת לכלכלת המשפחה ,עם הטיפים שיסייעו בניהול נכון של
התקציב המשפחתי ,וגם – איך לבחור את הביטוח המתאים לכם

"

צילום :באדיבות המצולמת

אחת ההוצאות הגדולות של משפחות בישראל
היא ההוצאה על הגנות כלכליות (ביטוחים).
בשנת  2017הגיעה ההוצאה הממוצעת על
ביטוחים ל־ 17%מסך ההוצאות של משקי הבית.
סל ביטוחים למשפחה כולל ביטוח לאומי ,ביטוחי
בריאות וסיעוד ,אובדן כושר עבודה ,ביטוח חיים,
ביטוחים אלמנטריים ,ביטוח פנסיוני ועוד.
הביטוח נחשב להוצאה מיוחדת במשפחה,
ומשפחות רבות מקבלות את התחושה שהן משלמות
כסף רב על מוצר יקר שחשיבותו אינה ברורה להן.
כיועצת לכלכלת המשפחה אני נתקלת בלא מעט
אנשים אשר אינם מודעים לסיכונים אליהם הם
חשופים ,אינם מבינים את מוצרי הביטוח השונים
וכיצד מממשים אותם ,ואינם ערוכים כלל לתקופת
הפנסיה .על כל זה נוסף חוסר הרצון לנתח באופן
הגיוני תחום שהוא מלכתחילה טעון רגשית.
חוסר הידע וההבנה מביאים לכך שמשפחות רבות
אינן מבוטחות כראוי ,או רוכשות ביטוחים ללא
התייעצות מקצועית ,מה שיוצר לעתים כפל
ביטוחים ותשלום יקר שלא לצורך.
בנוסף ,פעמים רבות מבטלת משפחה את
הביטוחים כאשר היא מתקשה לנהל את התקציב
המשפחתי ומעוניינת להקטין את ההוצאות ,ובכך

מזרחי

מגדילה את רמת החשיפה שלה לסיכונים ולנזק
כלכלי פוטנציאלי .בהיעדר הגנות כלכליות
מתאימות ,אירועים פתאומיים או תהליכים
מתמשכים כמו אובדן כושר עבודה ,מוות ,פיטורים
ואבטלה ,עשויים למוטט את המשפחה .בנוסף,
תוחלת החיים הגבוהה מביאה עמה הסתברות
גבוהה למצב סיעודי ,כאשר עלות התחזוקה במצב
זה היא גבוהה ,ונעה בין  8,000שקל ל־15,000

שקל בחודש .השגיאה בביטול הביטוחים מתעצמת
עוד יותר נוכח העובדה שגם כאשר רוצים להשיב
את הביטוח לא תמיד ניתן לחזור אחורה ,אם משום
שהמצב הבריאותי השתנה ,או משום שהפוליסה
הקודמת כבר אינה קיימת.
בסופו של דבר ,אין ספק שהגנות כלכליות מהוות
מרכיב חשוב בכלכלת המשפחה ,ולכן חשוב מאוד
שכל משפחה תוודא שהיא מבוטחת כראוי ,ושגובה
הכיסוי הביטוחי מותאם לצרכיה .רצוי לא לרכוש
ביטוחים דרך הטלפון ,אלא לקבוע פגישה מסודרת
עם סוכן ביטוח .יש להיעזר באיש מקצוע על מנת
לתכנן את האסטרטגיה הכלכלית של המשפחה,
ולרכז את כל הביטוחים המשפחתיים אצל סוכן
ביטוח אחד ,אשר מכיר את צרכי המשפחה ,ועימו
ניתן להתייעץ בעת רכישה או ביטול של ביטוח
קיים .בנוסף ,רצוי שכולנו נרחיב את השכלתנו
האישית בתחום ,נדאג להישאר מעודכנים ונבדוק
מעת לעת את מצב הביטוחים ,החסכונות ,דמי
הניהול והמסלול בביטוח הפנסיוני שלנו.
הכותבת הינה יועצת ומאמנת לכלכלת
המשפחה ,עוסקת בחינוך פיננסי ובליווי של
משפחות ויחידים להשגת יציבות וצמיחה כלכלית

גיל ספיר פורש מתפקידו כמנכ"ל שירביט
לאחר  7שנים בתפקיד ואחרי הובלת תהליכי שינוי עמוקים רבים ,החליט המנכ”ל המוערך של חברת
שירביט לפרוש מתפקידו .ספיר“ :הובלנו את החברה לקדמת העשייה הביטוחית בענף” > רונית מורגנשטרן

ל

אחר  7שנים בתפקיד מנכ"ל שירביט חברה
לביטוח ,הודיע גיל ספיר לדירקטוריון
החברה על רצונו לפרוש מתפקידו .לבקשת
הדירקטוריון ,יישאר ספיר בתפקידו עד ל־ 31במרץ
 .2019טרם נקבע מי יחליף אותו בתפקיד.
ספיר ,בן  ,52נחשב לאחד המנהלים הוותיקים
והמוערכים בענף הביטוח .הוא עובד בשירביט כ־9
שנים ,מתוכן כיהן ב־ 7השנים האחרונות בתפקיד
המנכ"ל .טרם כניסתו לחברה שימש ספיר במשך
 15שנים בתפקידי ניהול מגוונים בתחומי החיסכון
ארוך הטווח ,הביטוח הפנסיוני והביטוח הכללי
בקבוצות מגדל והפניקס.
משירביט נמסר כי "החברה מודה לספיר על
תרומתו ומסירותו יוצאות הדופן להצלחת החברה
בשנים שנוהלה על ידו ,ומבקשת לאחל לו הצלחה
בהמשך דרכו המקצועית".
בשירביט מציינים כי בתקופת כהונתו הוביל
ספיר תהליכי שינוי עמוקים בחברה ,לרבות שינוי
המבנה הארגוני והניהולי ,התייעלות ,קידום
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ספיר

ושיפור ההון האנושי ,והשבחת ופיתוח המשאבים
הטכנולוגיים" .בעקבות זאת הושג שיפור ניכר

בביצועי החברה ,וכן גדל היקף המכירות ,וניכן
שיפור משמעותי ברווחיות החיתומית ,שהגיעה
לשיא בשנת  .2018כמו כן ,נרשם שיפור דרמטי
בשירות :שירביט עלתה בשנים האחרונות
למקומות הראשונים במדדי השירות של רשות
שוק ההון הביטוח והחיסכון .בתוך כך נחתם
הסכם קיבוצי עם העובדים ,שהושג מתוך הבנה
ושיח מכבדים".
גיל ספיר סיפר על הרקע לפרישתו" :החלטתי
לפרוש מתוך תחושות סיפוק ומיצוי לאחר תקופה
משמעותית ואינטנסיבית ,בשנת שיא לפעילות
החברה הן בהיקף המכירות והן ברווחיות .הובלנו
את שירביט לקדמת העשייה הביטוחית בענף.
אני גאה לראות כיצד השינויים והשיפורים
המשמעותיים שערכנו בכל רבדי החברה
ופעולותיה ,הביאו להישגים הן בתוצאות העסקיות
והן בשירות לסוכנים וללקוחות ,שנחשב כיום
לשירות מוביל במדדי השירות של רשות שוק ההון
הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

נקודה למחשבה

חברת ביטוח דחתה תביעה בביטוח נסיעות
לחו"ל הניתן חינם למחזיקי כרטיס אשראי
בעלי כרטיס האשראי אינם מבוטחים אוטומטית כאשר הם יוצאים לחו"ל ‰
סו"ב מיכה אדוני עם כל מה שצריך לבדוק לפני הנסיעה

כ

אשר אדם נוסע לחו"ל הוא רוצה להיות
רגוע ,ליהנות מהנסיעה ושבמקרה
של אירועים רפואיים בחו"ל ,נזק או
אובדן למטען ,יהיה לו כיסוי ביטוחי .פיגועי
הטרור שאירעו לאחרונה במקומות רבים בעולם
כמו צרפת ,טורקיה ,בריסל ועוד ,מעצימים את
חשיבותו של ביטוח נסיעות לחו"ל.
חשוב לדעת ,שנוסע אשר סובל מבעיות רפואיות
קיימות חייב להצהיר על כך ולקבל כיסוי ביטוחי
שמתאים למצבו ,אחרת הוא עלול למצוא עצמו ללא
כיסוי ביטוחי וסירוב של חברת הביטוח לשלם את
התביעה .הטענה של חברת הביטוח תהיה שהנוסע
הסתיר ממנה מידע רפואי מהותי ועל כן ,אינו זכאי
לתגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.
הכיסוי הביטוחי שונה מחברה לחברה ,הן
בתנאיו והן בסכומי הביטוח .יש לבדוק ולהשוות
בין החברות .בבואנו לרכוש ביטוח נסיעות
לחו"ל עלינו להתייחס ברצינות רבה כאמור,
למצב רפואי קיים ,הריון ,סקי ,ספורט רפואי,
הטסת גופה ועוד.
האם מחזיקי כרטיס האשראי מבוטחים אוטומטית
כאשר הם יוצאים לחו"ל? יש לכך תנאים מסוימים
והתשובה מורכבת .ראשית ,יש להודיע לחברת
הביטוח הנותנת את הכיסוי להפעיל את הביטוח
לפני היציאה לחו"ל .במוקד שירות הלקוחות

ימליצו בדרך כלל להרחיב את הפוליסה ,להסיר
מגבלות קיימות ולהבטיח כיסוי מלא.

האותיות הקטנות

ואולם ,גם אם האדם בריא לחלוטין וללא מגבלות
רפואיות ,יש חסרונות לביטוח חינמי זה באמצעות
כרטיס אשראי .לדוגמה :מחיר יום האשפוז מוגבל
בסכום ,כמו גם שכר המנתח והוצאות רפואיות
שלא בעת אשפוז .המשך הטיפול בארץ מוגבל עד
 90ימים  -ותקופת הביטוח היא רק ל־ 55ימים .כמו
כן הביטוח מוגבל עד גיל  75ולכן יש לשים לב
שאין ביטוח חינם מעבר לגיל זה.
לאחרונה ,פנה מבוטח בתלונה לממונה על הביטוח
בטענה שבעת ששהה בחו"ל אירע לו מקרה ביטוח,
חברת הביטוח סירבה לשלם לו על פי הפוליסה
למחזיקי כרטיס אשראי ,כיוון שלא "הפעיל" את
הפוליסה לפני נסיעתו לחו"ל ובכך לא עמד בתנאי
הפוליסה.
המבוטח טען כי אם הביטוח הופעל בעבר ,אין
צורך בהפעלה נוספת .חברת הביטוח טענה שבכל
נסיעה הוא אמור להפעיל את הביטוח .מתברר,
שבדף האינטרנט של חברת האשראי ,הופיע הסבר
לפיו אין צורך בהפעלת הביטוח בכל פעם מחדש,
אבל זה היה כתוב בתחתית הדף  -ועל כן לא סביר
היה לצפות שהמבוטח ישים לב לכיתוב .חברת

מיכה אדוני | צילום :באדיבות הלשכה

הביטוח נאלצה לבסוף לשלם את תגמולי הביטוח
וזאת לאחר הוראת הממונה על הביטוח.
המסקנה הברורה היא שיש להתייחס לביטוח זה
באופן רציני ולערוך אותו אצל סוכן ביטוח מנוסה
ובעל רישיון.
הכותב הינו יו”ר מחוז חיפה והצפון בלשכה

המאמץ משתלם :עובדי כלל ביטוח מתפנקים
עובדי החברה קיבלו משלוח פיצה לבתיהם בעקבות הזכייה
בסקר איכות השירות של הלשכה > רונית מורגנשטרן
בעקבות זכייתה של כלל ביטוח במקום הראשון בסקר איכות השירות שערכה לשכת סוכני ביטוח,
החליט יורם נוה ,מנכ"ל החברה ,להוקיר את עובדי החברה על מאמציהם .ביום חמישי בערב נשלחו
פיצות משפחתיות לבתיהם של כל העובדים .יחד עם הפיצה קיבלו  3,000עובדי כלל ביטוח הודעה
ממנכ"ל החברה ובה נכתב:

"עובד/ת יקר/ה,
בשמי ובשם הנהלת החברה ,רצינו להודות לך על זכיית החברה במקום הראשון מבין חברות
הביטוח הגדולות בסקר איכות השירות שפורסם אתמול על ידי לשכת סוכני ביטוח.
זכיה זו היא בזכות עבודתך המאומצת והמחויבות הגדולה שלך להצלחת החברה .רצינו גם
להודות לבני משפחתך שתומכים בך ובנו לכל אורך הדרך .הערב בין השעות 18:00-20:00
יגיע לביתכם שליח פיצה וימסור לכם פינוק משפחתי".
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יורם נווה | צילום :סיון פרג'

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

 - 2018השנה הגרועה ביותר בעשור
האחרון לחברות הביטוח הבינלאומיות

ש

נת  2018צפויה להיות השנה הגרועה
ביותר בעשור האחרון לחברות
הביטוח הבינלאומיות .הסיבה לכך? אסונות
הטבע הרבים שפקדו מדינות רבות ברחבי
העולם .הערכה זו מבוססת על מאזני חברות
הביטוח לרבעון השלישי של השנה .הערכה
ראשונית מצביעה על היקף נזקים כלכליים,
מההוריקנים בארה”ב ובאסיה ,שמסתכמים
בכ־ 20מיליארד דולר.
על פי נתונים של פייננשל טיימס ,יותר
מ־ 20חברות הביטוח המובילות בעולם רשמו
הפסדים של  9.1מיליארד דולר ברבעון
השלישי AIG .פירסמה אזהרתהפסד של
כ־ 1.7מיליארד דולר.
חברת המעקב אחר אסונות טבע RMS
מציינת שברבעון השלישי של השנה פקדה
מכת הוריקנים את ארה”ב ואלה גרמו לנזקים
של כ־ 31מיליארד דולר .בנוסף פרצו
שריפות בקליפורניה ,וברבעון השלישי של

השנה היו  32שריפות בקליפורניה בלבד.
בנוסף היו הוריקנים שפקדו את מדינות
דרום מזרח אסיה ,כולל יפן.
על רקע הנתונים האלה ,קובעים מומחי
הביטוח ששנת  2018תהיה השנה הגרועה
בעשור החולף לחברות הביטוח .הנתונים
האלה הם אות אזהרה שסקטור הביטוח לא
נהנה יותר מהיקף נזקים נמוך מאסונות טבע
כפי שהיה ב־ 2015ו־.2016

סופות הוריקן .נזק כלכלי עצום

לסוכנות ביטוח בקריית גת דרוש/דרושה פקידת
ביטוח מנוסה בתחום אלמנטרי ,למשרה מלאה .קורות
חיים למיילshmuely.lital@gmail.com :
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת ומגייסת סוכני ביטוח
לעבודה מול כל החברות בכל ענפי הביטוח.לפרטים:
שי ( 052-80333055 -חיפה) או לקלרה שני –
( 054-9006666מרכז)
סוכנות ביטוח מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל
הענפים באופן מלא או חלקי  -מכפילי שוק גבוהים
לפרטים :שי ( 052-80333055 -חיפה) או לקלרה שני –
( 054-9006666מרכז)
למרכז שירות פחחות וצבע לרכב של קבוצת
שגריר דרוש/ה מנהל/ת משרד מקום עבודה:
אשדוד ,תל אביב קו"ח:
job@shagrir co.il. 073-2288485/4
ועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי
מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת
לפרטים כרמלה 052-3872182
פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של חבר
הלשכה ויו"ר וועדת הכספים

סמי זילכה

מ

חלוקת נתגלתה בין חברת התשתיות האיטלקית
 ATLANTIAלבין חברת הביטוח ביחס לגובה
הפיצוי על קריסת גשר גנואה ומשפחות  43ההרוגים.
החברה האיטלקית כבר ביצעה הפרשה של ־כי 350מ�י
ליון אירו לבינוי מחדש של הגשר.
 ATLANTIAספגה ביקורת קשה מממשלת איטליה
על תחזוקת הגשר .ועדת חקירה ממשלתית מנהלת
חקירה ביחס לתפקוד החברה בתחזוקת הגשר והמחדלים
שנתגלו ביחס ליסודות רעועים של הגשר.
חברת התשתיות האיטלקית דיווחה על המחלוקת שני
תגלעה מול המבטחת שלה ,ונמנעה מלנקוב את שמה.
חילוקי הדעות הם לגבי הכיסוי של חבות צד שלישי של
חברת התשתיות .החברה דיווחה שרווחיה ירדו בשיעור
של  15%בתשעת החודשים הראשונים של השנה ביחס
לתקופה המגבילה אשתקד .הרווח הסתכם ב־ 733מיליון
אירו ,לעומת  767מיליון אירו.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

גובה הפיצוי:
מחלוקת בין בעלי
הגשר האיטלקי שקרס
לחברה המבטחת

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת.
לפרטים :כרמלה 052-3872182
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת
גן ,דרושה פקידה לתחום חיים ,פנסיה ובריאות .נסיון
חובה .עבודה מול לקוחות בתפעול ,שינוים ,הפקות,
פדיונות ,תביעות .יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה ,ברמת גן דרושה
עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי למשרה מלאה,
רצוי עם נסיון .נא לשלוח קורות חיים -
valar2905@gmail.com
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח
אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב .קורות חיים
למיילsharlitz66@gmail.com :
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית,
להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל
jobs@yeadim-bit.co.il

להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ  450 60-מר  +חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית
מחיר  60ש"ח למר  ₪ 18 +דמי ניהול 052-6882202
להשכרה  /מכירה במגדל בסר  ,4ברחוב מצדה 7
בני ברק 418 ,מ״ר ,קומה  ,22לצפון ,גמר מפואר ,פרקט
עץ ,שטוף אור ,שירותים/מקלחת באגף הנהלה2 ,
חדרי ישיבות ,נוף מהמם  8 +חניות  2 +מחסנים.
 13חדרים .אפשרות לעוד  13עמדות עבודה .חדש
לחלוטין מהקבלן .נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח.
לפנות  050-5212228 :שקד
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים
מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים
הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר
ישיבות ועוד)במחיר החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש,
(כולל חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת
חניה פרטית בבנין עצמו.
לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערן של
חברות הלשכה

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה

שכירות משנה

ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
 .0544-297685מיילziperen@walla.com :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום
הפנסיוני או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף
פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים
למייל Shaulb8@walla.com
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף פעולה
עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה

אושיק (אשר) וטורי
במות אימו

תמר וטורי ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה

על פטירת אימו

רמונדה הייס ושרון הייס
במות יקירן

על פטירת רעייתו

אברהם שגיא

במות אחיו

דוריס זילכה ז"ל

דוד הייס ז"ל

אסתי שגיא ז"ל

איתן אורן ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

איציק אורן

שלא תדעו עוד צער

