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כיצד ניתן לשים סוף
למותם של פועלי הבניין
דרך פתרונות יצירתיים
בביטוח חברות קבלן
ראיון עם סו"ב גדעון ארמן ,יועץ
הביטוח של רמי שבירו ,יזם הפרויקט
ביבנה בו נהרגו השבוע  4עובדים ,ועם
סו"ב אבנר גולדפוס שמציע דרך
להילחם בסוגיה > עמ' 2

רפורמה בביטוחי רכב

נזקים בל"ג בעומר

מומחי בריאות

הממונה ד"ר ברקת הודיע על
רפורמה שתחסוך לציבור כ־300
מיליון שקל בשנה ,במסגרתה
תוגבר השקיפות למבוטח ויתקיימו
פוליסות לואו־קוסט > עמ’ 4

על מי מוטלת חובת התשלום
לנזקים הנגרמים לרכבים או
מבנים כתוצאה מהמדורות,
ובאילו מקרים חברות הביטוח
יחויבו לשלם? > עמ' 5

קורס מיוחד בשיתוף
איכילוב ייפתח לטובת
סוכני הלשכה ויכלול 5
מפגשים ,כל אחד עבור
נושא בריאותי אחר > עמ' 10

חדשות הביטוח

"חייבים להירתם לפתרון" :מהן הבעיות
והפתרונות שעומדים בפני מבטחי
הפועלים באתרי בנייה
ראיון עם סו"ב גדעון ארמן ,יועץ הביטוח של רמי שבירו ,יזם הפרויקט ביבנה בו נהרגו השבוע  4עובדים,
ועם סו"ב אבנר גולדפוס שטוען" :ענף הביטוח והרגולטור צריכים להירתם לפתרון מערכתי לסוגיה כמו
בתאונות הדרכים" > רונית מורגנשטרן

"

ישנה מגמה של עליה במחירי הביטוח
לעבודות קבלניות .רק בשנה האחרונה הייתה
למנופים יש ביטוח נפרד?
התייקרות משמעותית של  ,10%עלייה גדולה
ארמן“ :חברות המנופים אמורות לקנות ביטוח
כאשר מדובר מלכתחילה בביטוח יקר" .כך מסר סו"ב
משלהן .עם זאת בחבות נזקים לצד ג’ ,בהיותם קבלני
גדעון ארמן ,מנכ"ל חברת "ארמן יועצים".
התייקרות הביטוחים נובעת מעליית הסיכונים משנה ,אין היום בפוליסה הפרדה בינם לעובדי
הקבלן של הפרויקט .במקרה הספציפי שאירע
בתחום לאור התאונות הרבות באתרי הבנייה
ביבנה השבוע ,יש גם גורם שלישי – יש
שקרו בשנתיים האחרונות ,בהן קיפחו
את חברת מנופי אבי שסייעה בפירוק
חייהם  58איש ,מתוכם  4שנהרגו באתר
העגורן.
בנייה השבוע ביבנה כתוצאה מקריסת
“במקרה הזה יכול להיות שיהיה
עגורן עליו עבדו כדי לפרקו .ארמן
מעורב ביטוח נוסף – ביטוח רכב
מתמחה בביטוחי קבלנים ,והוא אף
חובה של המנוף הגלגלי שהובא
יועץ הביטוח של חברת "רמי שבירו",
לאתר ,שנחשב ככלי רכב .שמעתי
שמקימה את הפרויקט.
לדברי ארמן ,בשוק מתחילה גם סו"ב גדעון ארמן | צילום :שיכול להיות שייקבע בתום החקירה
באדיבות המצולם
שמדובר בתאונת דרכים דווקא .אם
להיווצר מגמה מצד הקבלנים לדרוש
מקבלני המשנה לבטח בעצמם את העובדים שלהם ,ייקבע שהתאונה נגרמה בגלל המנוף של מנופי
בגלל חשש שחברות הביטוח עומדות להקשות אבי ,ניתן יהיה לטעון תיאורטית שמדובר בתאונת
עליהם בהערכת ביטוח עבודות קבלניות“ .אפשר דרכים .אז ייקבע שביטוח חובה מכסה את הפיצוי
לקנות ביטוח רק עבור עבודות קבלניות וכיסוי עבור על מותם של  4העובדים ,וחברות הביטוח לא יהיו
העובדים של הקבלן בלבד .באירופה ,למשל ,בכלל מעורבות.
אני מניח שחברות הביטוח – הכשרה שמבטחת
לא מקובל שביטוח עבודות קבלניות ,כולל חבות
מעבידים והוא נמכר בנפרד – הפוליסה המשולבת את הפרויקט וכלל שמבטחת של העגורן – מאוד
היא פטנט ישראלי .הקבלנים היום חוששים שיוגדרו ישמחו אם ייקבע שזו תאונת דרכים ,כי זה יוריד
כמסוכנים בגלל תאונות בפרויקטים שלהם וחברת מהן את הסיכון לחלוטין ,במקרה הספציפי הזה”.
הביטוח תגיד להם  -אתה מסוכן מדי ,נהרגים
לך סקרי סיכונים
פועלים ,אני לא מוכנה יותר לבטח יותר חבות
מעבידים .לכן ,רואים שקבלנים מבטחים רק את במהלך העבודות
“כשענף הביטוח רוצה ומעניין אותו מספיק הוא
העובדים שלהם ,ולא כל עובד באתר” ,מציין ארמן.
“שני הפרקים המרכזיים בפוליסה הם ביטוח יוצר מנגנוני בדיקה ובקרה חזקים מספיק שיגרמו
לציבור להתנהג כמו שהוא רוצה שיתנהג.
לעבודות עצמן וביטוח אחריות צד ג’ .נכון
לדוגמה – יחידת אתגר של חברות
שאנחנו נתקלים גם בנזקי רכוש לצד
הביטוח והמשטרה והמיגון הנדרש
שלישי ,כמו מנופים ,אבל הבעיה
נגד פריצה לבית ,אבל בהקשר של
המרכזית היא לא הקריסה של מנופים
הציוד ההנדסי והעבודות הקבלנים,
אלא מוות של עובדים ,ולאו דווקא
ההתנהגות של ענף הביטוח רופסת
מקריסת מנוף – יש הרבה יותר מקרי
בלשון המעטה ,זאת מכמה טעמים:
מוות בשנתיים האחרונות באתרי בנייה
 .1רוב הסיכונים יושבים אצל מבטחי
מסיבות אחרות .הבעיה העיקרית בביטוח
המשנה בחו”ל ,והחברות לא ממש
קבלנים כיום היא עובדים באתרי בנייה
סו"ב אבנר גולדפוס
| צילום :באדיבות המצולם משלמות מכיסן .הכלים שהרגולטור
שנהרגים/נפצעים” ,הוא אומר.
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ביטוח חובה לכיסוי המוות

"חייבים שינוי תפישתי רגולטורי" | צילוםShutterstock :

נותן לחברות הביטוח כסנקציות נגד פורעי החוק
אינם קיימים .ברגע שנרכשה פוליסת עבודות
קבלניות ,המבטח לא יכול לבטל את הפוליסה
עד לגמר הפרויקט .ברגע שאי אפשר לבטל את
הפוליסה והסיכון הולך וגדל בפרויקט מסוים,
הקבלן לא מבצע לכאורה את דרישות המיגון
שהפוליסה דורשת ,והמבטח אין לו ברירה אלא
להמשיך אותה”.
כך טוען סו”ב אבנר גולדפוס ,חבר הוועדה
לביטוח אלמנטרי בלשכה“ .לדעתי ,יש לאפשר
לחברות הביטוח לבצע סקר מיגון וסקר חבותי
כמו בהגנות רכב .יש לאפשר להן מצד הרגולטור
לבצע בדיקות במהלך העבודות בפרויקט ולהוציא
‘כרטיס צהוב’ לקבלן ,לדוגמה אם קורה מצב
בו האנשים עובדים בלי קסדה ,אז נותנים לך
שבוע לטפל בליקויים .ואם לא יטופלו הליקויים
הקבלן יקבל ‘כרטיס אדום’ והמבטחת תבטל לו
את הפוליסה .זה שינוי תפישה רגולטורי אבל זו
התפישה הנכונה אם רוצים למנוע את התאונות
האלו באתרי הבנייה .החברות מעדיפות בינתיים
להעלות תעריפים ,אבל אם רוצים פתרון מערכתי
– זה הפתרון”.
שאלנו את רשות שוק ההון אם בדעתה להתערב
בשוק ביטוחי העבודות הקבלניות והתשובה
שקיבלנו היא“ :כרגע איננו בוחנים זאת .לחברות
יש מדיניות חיתום משל עצמן והם עושות את
השיקולים שלהן”.

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

זה לקחת אליפות  9שנים ברציפות*

קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם

במקום הראשון בתשואות  9שנים ברציפות *
תקופה
שנה אחרונה

5.2018 - 4.2019

6.13%

שנתיים אחרונות

14.08%

 3שנים אחרונות

22.56%
19.24%
29.92%

 6שנים אחרונות

41.85%

 7שנים אחרונות

59.05%

 9שנים אחרונות

66.09%
83.02%

5.2017 - 4.2019

5.2016 - 4.2019

 4שנים אחרונות
5.2015 - 4.2019

 5שנים אחרונות
5.2014 - 4.2019

5.2013 - 4.2019

•

תשואה מצטברת לתקופה** מקום

5.2012 - 4.2019

 8שנים אחרונות
5.2011 - 4.2019

5.2010 - 4.2019

מקום
ראשון
 9שנים
ברציפות*

לפרטים >>

הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון נכון לתאריך * 30.4.2019הדירוג מתייחס לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית לפני ניכוי דמי
ניהול של קרן ההשתלמות במסלול הכללי של החברה ,בהשוואה לכל קרנות ההשתלמות בשוק במסלול הכללי הגדול הפתוח לציבור המפורסמות בגמל נט ,נכון לכל התקופות
המתוארות ** תשואות החברה הינן נומינליות ברוטו מצטברות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול • תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית לפני ניכוי דמי ניהול ב 9-שנים אחרונות
 ;6.95 >>4.2019 5.2010ב 8-שנים אחרונות  ;6.55 >>5.2011-4.2019ב 7-שנים אחרונות  ;6.85 >>5.2012-4.2019ב 6-שנים אחרונות  ;6.00 >>5.2013-4.2019ב 5-שנים אחרונות
 ;5.37 >>5.2014-4.2019ב 4-שנים אחרונות  ;4.50 >>5.2015-4.2019ב 3-שנים אחרונות  ;7.02 >>5.2016-4.2019בשנתיים אחרונות  ;6.81>>5.2017-4.2019בשנה אחרונה
 • 6.13 >>5.2018-4.2019מדד שארפ ב 5-השנים האחרונות אלטשולר שחם מסלול כללי  • 1.17אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי
הלקוח • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד • החברה רשאית לשנות
את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופות ולהוראות ההסדר התחיקתי .אין בדירוגי העבר כדי להעיד על דירוג דומה בעתיד

חדשות הביטוח

ד"ר ברקת" :הרפורמה תאפשר הוזלה
משמעותית במחיר ביטוח הרכב כיום ובעתיד"
הממונה על שוק ההון הודיע על רפורמה בביטוחי הרכב ,במסגרתה תוגבר השקיפות למבוטח ויתקיימו
פוליסות לואו־קוסט  ‰הרפורמה מגיעה בהמשך למאבק המוצלח של הלשכה בנושא דחיית מבוטחים עם
שתי תביעות > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,בראשות ד"ר משה ברקת,
פרסמה הוראות שנועדו להוזיל את עלות
פוליסות ביטוח רכב רכוש (ביטוח מקיף
וצד ג') לציבור הצרכנים ,ולאפשר את שיווקם של
מוצרים ביטוחים בהתאם למאפייני המבוטח.
בין היתר ,ההוראות יאפשרו שיווק פוליסות Low
 Costופוליסות המציעות תיקון תאונות קלות ללא
רישום תביעה .היעדר רישום תביעה צפוי לחסוך
משמעותית בפרמיה העתידית למבוטחים ,ובא
לסייע למבוטחים החוששים להפעיל את הביטוח
מחשש לייקור הפרמיה העתידית.
הרשות מפרסמת את הרפורמה לאור ממצאים
המעידים על עליית מחירי החלפים לרכב ומחירי
תיקון רכב במסגרת תביעות ביטוח ,כאשר סך
התביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בענף רכב
רכוש נאמדות בכ־ 6מיליארד שקל בשנה .בשנים
האחרונות הפרמיה הממוצעת עלתה לאור הזינוק
בעלויות התביעות.
על פי נתוני הרשות ,הפרמיה הממוצעת לביטוח
רכב רכוש עמדה בשנת  2017על כ־ 3,000שקל
בממוצע לעומת כ־ 2,600שקל בממוצע ב־.2010
גובה התביעה הממוצעת עלה מכ־ 12,300ב־2010
לכ־ 16,200שקל ב־ – 2017זינוק של כ־.30%
מהרשות נמסר כי "ההוראות החדשות מסדירות

חיזוק אובייקטיביות השמאי

1
2
3
4
5

בחירה אקראית של שמאי
מניעת השפעה על שמאים
ביטול רשימות השמאים הקיימות
מניעת ניגודי עניינים
דיווח שומה בפרקי זמן קצרים
לפני תיקון הרכב

6

ניתוק הזיקה בין תיקון הרכב
לאומדן הנזק
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את חברות הביטוח ואת המוסכים המוסכמים.
ההוראות דורשות כי ההסכם בין חברת ביטוח למוסך
עיקרי הרפורמה
יכלול מנגנונים מאזנים בין האינטרס של חברת
הביטוח לזה של המוסך המוסכם באופן שיסייע
גמישות וחדשנות
לתהליך התביעה להיות הוגן ,יעיל ,מהיר ,שקוף
חיזוק אובייקטיביות השמאי
ומקצועי לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח.
כדי לאפשר לכל מבוטח לקבל החלטה מושכלת
תחרות
לגבי זהות המוסך המוסכם ,המוסכים ידורגו על פי
סולם ציונים המודד את רמת שביעות הרצון של כל
שיפור השירות
המבוטחים שקיבלו שירות בכל מוסך .הדירוג יאפשר
הוגנות
שקיפות מלאה לכלל הציבור ויסייע לשפר את רמת
השירות הניתנת על ידי חברות הביטוח ועל ידי
שקיפות
המוסכים.
ברקת" :הרפורמה תאפשר גיוון במוצרי הביטוח
את מערכת היחסים במשולש :חברת הביטוח  -שמאי תוך התאמה טובה יותר ומתן מענה לצרכים השונים
הרכב  -המוסך המתקן ,וצפויות לצמצם את ניגודי של המבוטחים ותאפשר הוזלה משמעותית במחיר
העניינים ביניהם .השפעת ההוראות בתחום זה צפויה הביטוח כיום ובעתיד ,תוך שמירה על הוגנות
להביא להורדת מחירי תיקון הרכב במסגרת תביעת ושקיפות .מיצוי זכויותיו של המבוטח הוא ערך חשוב
ביטוח וכפועל יוצא להוזיל את מחירי
בעיניי ואני סבור כי צמצום ניגודי העניינים
הביטוח; ההוזלה הצפויה לציבור נאמדת
והגברת אי התלות בין השחקנים
בלפחות  300מיליון שקל בשנה (מאות
המעורבים בהליך התביעה ,יאפשרו
שקלים בממוצע למבוטח בשנה .ר.מ.).
להעניק למבוטח שירות שקוף ,מקצועי
בנוסף ,על מנת למנוע השפעה על
והוגן".
שמאי הרכב ולטפל בחשש לניגודי
ההוראות פורסמו השבוע במסגרת
העניינים בענף ,ההוראות מבטלות את
טיוטה שהערות לגביה יתקבלו ברשות
רשימות השמאים הקיימות של חברות
עד ה־ 20ביוני .2019
הביטוח ומייצרות מנגנון בחירת שמאי
בתגובה מסר סו”ב ישראל גרטי ,יו”ר
משה ברקת
באופן אקראי.
הוועדה לביטוח כללי בלשכה" :לשכת
עוד נמסר ,כי ההוראות החדשות מגבירות את סוכני ביטוח מברכת על החלטת רשות שוק ההון;
השקיפות למבוטחים" :לאור ריבוי המקרים בהם מדובר בבשורה צרכנית שתוזיל את עלויות הביטוח
צרכנים לא יכלו לרכוש ביטוח מקיף בשל תביעות למבוטח .כמו כן ,בהמשך למאבק שהלשכה הובילה
קודמות במחיר ראוי וסביר ,רשות שוק ההון מחייבת בנושא דחיית מבוטחים עם שתי תביעות בידי
את חברות הביטוח לשקף למבוטחים הן בעת החברות ,החליטה הרשות שתביעות קטנות לא
רכישת פוליסת הביטוח והן בעת הגשת תביעה ,את יירשמו כתביעה ,ובכך הסירה בעצם את החסם של
המשמעויות הכלכליות של הגשת תביעה על השינוי שתי תביעות .אני מעריך שמדובר בהוזלה של מאות
הצפוי בעלות הביטוח ועל האפשרות לרכישה שקלים למבוטח ואפילו אלפי שקלים כשמדובר
עתידית של פוליסה באותה החברה" .הרשות
במבוטחים עם שתי תביעות ומעלה.
מחייבת את החברות להציג דירוג שביעות
בנוסף הרפורמה מטפלת בניגודי
רצון של המבוטח מהטיפול בו ,באתר
האינטרסים המובנים שהיו במשולש
החברה.
– חברת ביטוח ,שמאי ומוסך ,על ידי
שקיפות ,בחירה אקראית של שמאי
צמצום ניגודי עניינים
בידי המבוטח ודרוג המוסכים באתר
במטרה לשפר את השירות הניתן
החברה.
למבוטחים וכן לייעל את התהליך
אנו סוכני הביטוח נמשיך להתאים את
המתקיים בין חברות הביטוח למוסכים ,סו"ב ישראל גרטי | המוצרים לצרכי המבוטח וכמובן שנמשיך
רשות שוק ההון קובעת עקרונות שיחייבו צילום :שלומי דעי ללוות אותם בכול תהליך שיידרש".

נזקי ל”ג בעומר

הנזקים הנגרמים בל”ג בעומר –
על מי מוטלת חובת התשלום?

הסכנות בערב ל”ג בעומר בדרך כלל סובבות סביב פגיעה ברכבים או בבניינים העומדים בסמוך למדורות
 ‰באילו מקרים חברות הביטוח ישלמו ובאילו הנפגע או הפוגע? > מערכת “ביטוח ופיננסים”

ע

בור רבים ל”ג בעומר הינו ערב
מהנה של חגיגות ,מוזיקה ואוכל
מסביב למדורה .עם זאת ,בשנים
האחרונות עולים יותר ויותר קולות מחאה
נגד המדורות בטענות שהדבר מסוכן .בשל
כך ,מספר ערים ומועצות מקומיות כבר החלו
להיאבק בנושא ,הן בדרך של קביעת מקום
מסודר למדורות והן בהצעת צורות חגיגה
אלטרנטיביות.
הסכנות בערב ל”ג בעומר בדרך כלל
סובבות סביב פגיעה ברכבים או בבניינים
העומדים בסמוך לרחבות בהן עורכים את
המדורות .סכנה נוספת היא פציעה כתוצאה "בשנים האחרונות מעטים המקרים" | צילוםShutterstock :
מהתעסקות עם העצים או האש.
יקבל כסף מהביטוח וייאלץ למצוא את האחראי
“במקרה של רכב שנפגע כתוצאה
ממדורות” ,מסביר סו”ב ישראל גרטי“ ,מי בעצמו”.
בערב כזה רכבים רבים ,בעיקר ג’יפים או
שמחזיק בביטוח מקיף חברת הביטוח תשלם לו –
ואם היא תוכל להגיע למפגע ,היא אף תתבע את טנדרים ,נוטים להתקרב מאוד לאזור המדורה ,כך
אותו אדם .מי שמחזיק רק בביטוח צד ג’ בלבד לא שיהיה קל יותר להוריד מהם את העצים .גרטי

ביטוח הדירה המקיף של הכשרה חברה לביטוח.
כל הכיסויים בפוליסה אחת!
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מציע שאלה לא יישארו בסמוך לחגיגה .עם
זאת ,גם במקרה הזה לטענתו חברת הביטוח
תשלם“ .החברה תנסה להגיד שיש פה מקרה
של ‘אשם תורם’ כלומר שהנהג היה צריך
לקחת בחשבון את האפשרות לפגיעה ולפיכך
לא לעמוד צמוד למדורה .עם זאת ,זה ככל
הנראה ייגמר בתשלום של חברת הביטוח”.
גרטי מסביר שאותו דבר חל גם על פגיעה
במבנה“ .אם למבוטח יש ביטוח ,אז חברת
הביטוח תשלם ואם תדע מי המפגע תתבע
אותו .חשוב לציין כי ברוב המקרים בטח לא
ידעו מי האחראי לפגיעה”.
למרות הסכנות העולות ,לגרטי חשוב
להרגיע ולומר כי לא שמע על מקרים רבים
של פגיעות ברכב או במבנה ,בוודאי לא
בשנים האחרונות בהן “מועצות מקומות וערים
רבות ערות לסכנות ומסדרות שטחים מגודרים
למדורות ,שכוללים במקרים רבים גם גישה
מהירה למכבי אש”.

חברה לביטוח בע״מ

לפרטים נוספים
פנו למחוזות

*3453

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה

המסלול הירוק גאה להציג:

מטראז׳
כלל
נוסעים מעט חוסכים הרבה
כלל מטראז׳ הנה תוכנית ביטוח חדשה ,המבוססת על טכנולוגיה
חדשנית ,לנהגים שנוסעים מעט ורוצים לחסוך הרבה ובמסגרתה
יוכלו ליהנות מהנחה נוספת של עד 12.5%
בנוסף להנחות הקיימות
התממשקות לטכנולוגיה חדשנית המאפשרת קבלת נתוני קילומטראז' מדויקים עבור הלקוחות
אין צורך בהתקנת אפליקציה וחיישנים ברכב הפרטי
תשלום ידוע מראש וללא קנסות חריגה
הנחה נוספת של עד  12.5%בנוסף להנחות הקיימות

חבילות פר קילומטר לרכבים הנוסעים עד  12,000ק"מ בשנה
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הנחה

עד 4,800
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חבילה
1
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הנחה

עד 7,200
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חבילה
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לפרטים נוספים יש לפנות לצוות מסלול ירוק:
maslolyarok@clal-ins.co.il | *3710
שעות פעילות :א׳-ה׳ 08:00-16:30

*בכפוף לתנאי החברה והפוליסה.
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 %הנחה

עד 12,000

ק״מ

חבילה
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חדשות הביטוח

מכירה דיגיטלית בעמלה מלאה
לסוכני הכשרה

מנכ"ל החברה ,שמעון מירון" :אני מאמין בסוכנים ,הם הדרך שלנו לפרוץ קדימה" > רונית מורגנשטרן

150

סוכני ביטוח ממחוז צפון ,השתתפו
בכנס של הכשרה חברה לביטוח.
את הכנס שהיה בסימן "הסוכן בעידן
החדש" אירחה מיכל מורנו מנהלת מחוז צפון במלון
גארדן רויאל בחיפה.
שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה ,הציג את החזון
האסטרטגי של החברה לשנת  2019וכן את החידושים
ואת הכלים שהכשרה פיתחה עבור הסוכנים .בין
החידושים – GO YOUNG :ביטוח רכב דיגיטלי
לנהג צעיר; ו־ GOדירה – פלטפורמה דיגיטלית
חדשנית לרכישת ביטוח דירה ותכולה כולל חיתום
אונליין בפחות מדקה וחצי ,עם עמלה מלאה לסוכנים
על כל סגירת פוליסה .בנוסף ,פירט מירון את
הכלים הדיגיטליים שמיועדים לסוכנים :מוצרי GO
המיועדים לפיתוח וכן מערכת ניהול נכסי הלקוחות
אצל הלקוח.
מיכל מורנו ,מנהלת מחוז צפון בהכשרה ,סקרה
את השנה החולפת וסיפרה מה צפוי להיות בשנה
הקרובה ומהם היעדים של סוכני החברה .כמו כן,
יריב ינאי ,מנהל פיתוח עסקי וחדשנות בהכשרה,
סקר את חידושי  ,GOואניה שלזינגר ,מנהלת

העסקים בחברה ,סקרה את חדשות מחלקת העסקים.
במסגרת הכנס נערך טקס מצטיינים לסוכנים עם
מספר המכירות הגבוה ביותר ולסוכנים עם אחוז
הרווח הגבוה ביותר.
שמעון מירון הוסיף" :כל העולם של הסוכן עובר
שדרוג על מנת להקל על עלויות התפעול ,להביא
כלים חדשים אשר יפתחו בפניו עולם שיווקי חדש
לקהל שרגיל בעבודה מול ממשקים דיגיטליים יחד
עם עלויות תפעול מופחתות ויעילות .אני מאמין
בסוכנים ,הם הדרך שלנו לפרוץ קדימה .לא בכדי
החלטתי כי את ביטוח הדירה החדש של החברה
נמכור יחד ובאמצעות הסוכנים והם יתוגמלו בעמלה
מלאה כי הם השותפים האמיתיים שלנו".
"בבסיס התפיסה האסטרטגית שאנו מובילים
בהכשרה ,עומדת השאיפה להוות באופן מתמיד את
חוד החנית בתחום השירותים הדיגיטליים בעולם
הביטוח .עם זאת ,איננו שוכחים כי אין תחליף
לשירות המשלים והאיכותי של סוכן הביטוח ,המהווה
חלק בלתי נפרד מהמענה מול לקוח הקצה .אנו
שמחים לעבוד כתף אל כתף יחד עם הסוכנים ,כדי
לסייע להם להפיק את מלוא הפוטנציאל מהכלים

שמעון מירון | צילום :הכשרה חברה לביטוח

החדשים שאנו מייצרים בהכשרה וסמוכים ובטוחים
כי שילוב בין נוחות משתמש ,יכולות טכנולוגיות
גבוהות ומחיר אטרקטיבי יחד עם עמלה מלאה
לסוכנים ,תאפשר להם לבצע מהפך אמיתי בתיקי
לקוחותיהם" ,סיכם מירון.

חדשות הביטוח

האם מינויו של אייל לפידות
כמנכ"ל שיכון ובינוי בסכנה?

ועדת השקעות עמיתים של הראל מתנגדת לתנאי העסקת לפידות  ‰גם בתי ההשקעות מיטב דש,
פסגות ואנליסט הודיעו על התנגדות לחבילת השכר של  21מיליון שקל בשנה שתוענק
ללפידות > רונית מורגנשטרן

ו

עדת השקעות עמיתים של הראל החליטה
פה אחד להצביע נגד תנאי העסקתו של אייל
לפידות ,עד לאחרונה מנכ"ל הפניקס ,כמנכ"ל
חברת שיכון ובינוי .לאחרונה הודיעו גם גופים
מוסדיים נוספים כמו בתי ההשקעות מיטב דש,
פסגות ואנליסט על התנגדותם בנושא.
חבילת התגמול ללפידות כוללת שכר בעלות של 4
מיליון שקל בשנה ,מענק חתימה של  2מיליון שקל,
מענק שנתי של עד  4מיליון שקל וגולת הכותרת -
חבילת אופציות בשווי של  65מיליון שקל הניתנות
למימוש ב־ 5%ממניות שיכון ובינוי  -ובסך הכל
מדובר בעלות תגמול שנתית של כ־ 21מיליון שקל,
ללא מענק החתימה.
הראל מחזיקה כ־ 5%מזכויות ההצבעה בשיכון
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ובינוי ,כ־ 10%מקולות המיעוט שיכריעו את ההצבעה
על תנאי העסקת לפידות שלה נדרש רוב של 50%
מבעלי מניות המיעוט .בתי ההשקעות מחזיקים
באחוזים בודדים נוספים מקולות המיעוט.
כמו כן ,החליטה הוועדה של הראל פה אחד להצביע
נגד תנאי העסקתו של יו"ר שיכון ובינוי תמיר כהן
ונגד תנאי פרישתו של המנכ"ל היוצא משה לחמני.
מדובר בהסכמי תגמול בהיקף של עשרות מיליוני
שקלים נוספים.
בתחילת שבוע הבא אמורה להתכנס אסיפת בעלי
המניות של שיכון ובינוי כדי לאשר את תנאי
ההעסקה של המנכ"ל הנכנס אייל לפידות ,של תמיר
כהן ,ואת תנאי הפרישה של משה לחמני .מנורה
מבטחים טרם הודיעה מה עמדתה בנושא.

אייל לפידות | צילום :פביאן קולדורף

חדשות הביטוח

פנסיה מבטיחה :מודל חדשני
במוצר פנסיוני של כלל

החברה מבטיחה מראש את גובה דמי הניהול עד לגיל פרישה  ‰שיעור דמי הניהול יורד
משמעותית ככל שהצבירה בקרן הפנסיה גדלה > רונית מורגנשטרן

ב

מהלך החודשים האחרונים בנתה
כלל ביטוח ופיננסים מודל ראשוני
וייחודי מסוגו ,המבטיח לחוסכים
הפנסיונים בקרן הפנסיה הקרויה "פנסיה
מבטיחה" ,מצטרפים חדשים ולקוחות קיימים,
דמי ניהול ידועים מראש לאורך כל תקופת
החיסכון ועד לפרישה ,שאף יורדים ככל
שהיתרה הצבורה בקרן גדלה ,ללא קשר
לתנאי השוק המשתנים.
מבדיקות מקיפות שערכה החברה ,עולה
כי המודל החדש של פנסיה מבטיחה מבטיח
לחתך רחב מאוד של בעלי פרופילים מגוונים משה ארנסט ,ירון שמאי | צילומים :סיון פרג’
של גיל ,שכר וחיסכון ,צבירה במועד פרישתם
שהיא גבוהה יותר ,בהשוואה לזו של הקרנות
תקופת החיסכון .למעשה הלקוחות ,לרבות לקוחות
המסורתיות ואף בהשוואה לקרנות ברירת המחדל ,שקיבלו הטבה בדמי ניהול ,נדרשים כל הזמן לעקוב
וזאת למרות שקרנות הפנסיה הוותיקות וקרנות אחר דמי הניהול ,לנהל אחת לכמה שנים משא
ברירת המחדל מבטיחות את דמי הניהול ל־ 5ו־ 10ומתן בסוגיית דמי הניהול ולוודא שדמי הניהול
שנים בלבד ,בהתאמה.
לא עלו להם בסיום תקופת ההטבה לדמי הניהול
כמו כן ,למעוניינים להשפיע בצורה מהירה על המקסימליים .לעיתים לקוח קיבל דמי ניהול מוזלים
הירידה בדמי הניהול ,במסגרת התוכנית החדשה ,למשך חמש שנים ,אבל בתום תקופת ההטבה קפצו
ניתן להוסיף לחיסכון הפנסיוני השוטף גם כספים דמי הניהול לדמי הניהול המרביים ובפועל ,ההטבה
מקרנות פנסיה או קופות גמל אחרות.
הלכה לטמיון .מהיום ,הלקוח נהנה משקט נפשי בו
משה ארנסט ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון גובה דמי הניהול קבוע מראש עד לגיל הפרישה,
ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים ,ציין" :מדובר ומותאם לגובה הצבירה .ככל שיתרת החיסכון גדלה
במהפכה דרמטית בתחום הפנסיה .תחום זה ,בניגוד (כתוצאה מהמשך ההפקדות ,ניוד כספים לתוכנית או
למקובל בתחום ביטוחי המנהלים ,לא אפשר עד כה תשואות) דמי הניהול שלו יורדים.
ללקוח לדעת מראש מהם דמי הניהול שלו לאורך
עוד ציין משה ארנסט כי "כלל ביטוח ופיננסים

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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חזרה להוביל בגובה התשואות .אם מסתכלים
על התשואות בפנסיה מקיפה ,כלל פנסיה היא
גוף מוביל בתשואות הן בטווח הקצר והן בטווח
הארוך .ההובלה הזו מניבה ללקוחותינו יותר
כסף בחיסכון שלהם והמשך תשואה חיובית
תזרז ,אף מבלי להתחשב בהפקדות חודשיות,
את הירידה בדמי הניהול במודל החדש.
ירון שמאי ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת
לקוחות והפצה בכלל ביטוח ופיננסים,
הוסיף" :מדובר במוצר שהוא WIN־WIN
עבור כולם .בראש ובראשונה הלקוח ,אשר
מקבל הצעה מצוינת ביחס לענף כולו .קרן
הפנסיה שלנו פועלת באופן פרואקטיבי
עבורו לאורך כל תקופת החיסכון ונותנת
לו הנחה שהולכת ומעמיקה ככל שהשנים חולפות
והחיסכון שלו גדל ,וזאת ללא כל מאמץ או חובה
מצדו לזכור לדבר עם הקופה ולנהל שיח על דמי
הניהול .הסוכנים ,אשר מקבלים פה מוצר מנצח,
שמאפשר להם לתת ללקוחותיהם את החיסכון
הטוב ביותר ולנהל עם לקוחותיהם שיח מקצועי
שלא מתייחס רק לדמי הניהול המידיים ,אלא גם
על טובתו של הלקוח לאורך זמן ,וזאת ללא שינוי
במודל העמלות .והחברה ,כלל ביטוח ופיננסים,
אשר זוכה ללקוחות נאמנים לאורך תקופה ארוכה,
כאלה שנהנים מעצם המשך ביצוע ההפקדות לקרן
ושאינם נדרשים לנהל דיאלוגים על דמי הניהול
במהלך מערכת יחסים ארוכת טווח".

כלל ביטוח ופיננסים
משנה את כללי המשחק ומשיקה את:

פנסיה מבטיחה
•

•

שיעור דמי ניהול פוחתים ככל שהיתרה הצבורה בקרן גדלה
מודל דמי ניהול בקרן פנסיה שהוא ידוע וקבוע מראש עד למועד הפרישה.
לפרטים נוספים פנה/י למפ"ע במרחב שלך.

התכנית מיועדת למצטרפים חדשים ולעמיתים קיימים המעבירים הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה "כלל
פנסיה" .בהתאם למודל ,שיעור דמי הניהול יעלו או ירדו ,בהתאם לשינויים שיחולו ביתרה הצבורה בקרן.
האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של המודל והוא כפוף לתנאי ההצטרפות ל"פנסיה מבטיחה".

חדשות הלשכה

קורס “מומחי בריאות” בשיתוף איכילוב
ייפתח לטובת סוכני הלשכה

הקורס ייפתח ב־ 26ביוני ויכלול  5מפגשים  ‰שוחחנו עם ד”ר אודי פרישמן ,שירצה בקורס:
“סוכן הביטוח של היום שרוצה למכור את ביטוחי הבריאות של המחר חייב להכיר את
הטכנולוגיות החדשות” > רונית מורגנשטרן

ל

טובת סוכני הלשכה ייפתח ב־ 26ביוני
 2019קורס “מומחי בריאות” בשיתוף
לשכת סוכני ביטוח ,המרכז הרפואי
איכילוב ו”פרש קונספט”  -מרכז המומחים מקבוצת
ד”ר פרישמן.
לדברי מני איבן ,מנהל תחום סוכני הביטוח בפרש
קונספט ,הקורס יכלול חמישה מפגשים ,שיתקיימו
כל יום רביעי החל מה־ 26ביוני בין השעות
“ .15:00-19:00כל מפגש יתמקד בנושא אחר:
המפגש הראשון בתחום הלב ,השני בטכנולוגיות
מתקדמות בתחום המוח ומערכת העצבים ,השלישי
בטכנולוגיות מתקדמות בתחום האונקולוגי ,הרביעי
בטכנולוגיות מתקדמות ברפואת נשים ,הריון ולידה
והחמישי בטכנולוגיות מתקדמות בתחום הגנטיקה”,
מפרט איבן ומוסיף“ :הקורס יכלול סיורים במכון
הלב ,מכון הדמיה ומכון פוריות .המרצים הם מיטב
הרופאים של איכילוב ,ד”ר אודי פרישמן ומומחי
פרש קונספט”.
לקראת פתיחת הקורס שוחחנו עם ד”ר פרישמן.
לדבריו ,המחיר לכל הקורס הוא  1,200שקלים.
“אני חושב שכל סוכן שמוכר ורוצה למכור ביטוחי
בריאות ,חייב להתעדכן ברפואת המחר כדי למכור
את ביטוחי הבריאות של היום”.
מדוע סוכן ביטוח בריאות צריך  20שעות
של התמחות בנושאי הקורס?
ד”ר פרישמן" :עולם הרפואה משתנה לנגד
עינינו .הטכנולוגיה הרפואית ,התרופות
המתקדמות ,הדפסת האיברים ועוד ,כל אלו
הופכים להיות חוד החנית של הרפואה המודרנית
 -פעולות רפואיות שעד לפני כמה שנים נראו
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ד"ר אודי פרישמן | צילום :רן כליף

כחלום דמיוני היום הפכו למציאות .עליהן ילמדו
הסוכנים בקורס.
"מרבית הפעולות הללו לא כלולות בסל
הבריאות והדרך היחידה ,לפחות בשנים הקרובות,
להיחשף להם היא באמצעות ביטוחים פרטיים.
סוכן הביטוח המודרני הוא יועץ הבריאות של
המשפחה .מערכת הבריאות כל כך מורכבת
שמעטים בלבד יכולים להתמצא ברזיה ללא תמיכה
מקצועית .לכן ,סוכן ביטוח טוב צריך להיות חשוף
גם לטכנולוגיות הרפואיות המקדמות.

“הסוכן לא אמור להחליף את הרופא אבל הוא
כן צריך להבטיח שללקוח שלו יהיו כל הכיסויים
הביטוחים שהוא עשוי להזדקק להם חס וחלילה
אם יחלה .סוכן הביטוח של היום שרוצה למכור
את ביטוחי הבריאות של המחר חייב להכיר את
הטכנולוגיות החדשות ,כי הן ההבדל בין הרפואה
הפרטית ,לציבורית ומשם תגיע המכירה.
"בנוסף ,מעבר לחשיבות המקצועית של הקורס,
הקורס מרתק ומעניין וכל מי שישתתף בו ייהנה
מאוד מהתכנים שלו”.
האם היוזמה נולדה כתוצאה מביקוש של
סוכנים בתחום?
ד”ר פרישמן“ :בהחלט כן .סוכנים רבים פנו אלי
וביקשו מידע על חידושים בעולם הרפואה".
באיזה אופן הלשכה מעורבת בעניין?
ד”ר פרישמן“ :מדובר ביוזמה משותפת .ועדת
הבריאות תומכת ומסייעת והייתה שותפה להכנת
הסילבוס”.
האם הקורס מוגבל במספר משתתפים?
ד"ר פרישמן" :משום שהקורס כולל גם סיורים
במכון הלב ,במכון הקרינה ,במכון הגנטי ועוד,
הוא בהחלט מוגבל בכמות משתתפים ,כך שרצוי
להירשם כמה שיותר מוקדם".
סו״ב איגור מורי ,יו״ר ועדת הבריאות והסיעוד,
מוסיף :״גם לעובד משרד הסוכן ,שעוסק בתחום
הבריאות מומלץ להירשם .להבדיל מקורסים
ארוכים שגם שורפים זמן עבודה של מנהלת
המשרד וגם עולים לא מעט ,השתלמות כזו דווקא
מאפשרת לשדרג את העובדי משרד הסוכן בלי
השקעה מרובה״.

מביטה מהצד

דווקא עכשיו :שלבו כוחות עם הלשכה
צילום :רמי זרנגר

גזירת ביטולי שש השנים העלתה קול זעקה בענף הביטוח וסוכנים רבים תהו כיצד ייראה
עתידים המקצועי  ‰עם זאת ,דווקא ברגעים אלה חשוב לקחת חלק בפעילויות הלשכה ולהפוך
אותה לגוף אחיד וחזק עם מסר ברור > סו”ב מעין משיח

ל

א נולדתי להורים בעלי תיק ביטוח פעיל,
זאת אומרת שאיני דור המשך .אני עובדת
קשה מאוד על מנת לגייס את לקוחותיי
ולכלכל את עצמי .למרות שאני מזוהה מאוד עם
פעילות ציבורית ,איני לוקחת חלק פעיל בוועדות
הלשכה מלבד כינוסים מקצועיים אליהם אני נוהגת
להגיע.
בימים הסוערים שעוברים עלינו בפן המקצועי,
מצאתי לנכון להעלות על הכתב מספר השגות
והרהורים המבטאים את הלך הרוח העובר על סוכני
הביטוח הפעילים בענף ,מתוך שיחות ,התכתבויות,
פוסטים ומפגשים.
לפני כשלושה חודשים ,עת הונף אל על הגרזן
המאיים על עתיד מקצוע סוכני הביטוח “פרו־ראטה
של  6שנים” עלתה זעקה אחידה ורצון לשינוי
מיידי .היו מי שארגנו כנסי חירום ,פאנלים למיניהם,
וגיבורי המקלדת ששלפו ולא היססו לעלות על
הכתב את מורת רוחם מהמהלך הקשוח.
שאלות רבות עלו ,ביניהן מה יהיה עם עתיד
המקצוע שלנו ,כיצד יצליחו לממן סוכנויות את
פעילותן ,כיצד ייכנס דם חדש לענף והאם בכלל
עוד נשאר מקום לחדשים? וכולנו עומדים ניצבים
ונושאים עיניהם להנהגה שתביא את הבשורה.

הבית בוער

ההנהגה שנבחרה בנובמבר  2017הודיעה כי
הנושא בטיפול ,ובקשתה הייתה להמתין בסבלנות
ולא לעשות כל פעולה יזומה ,לא להצהיר הצהרות
פומביות וכל דבר שעלול להזיק ולפוצץ את המשא
ומתן בנושא מול הפיקוח.
במקביל ,דאגה הלשכה ונציגיה לפרסם חדשות
לבקרים על עשייה כזו או אחרת“ .ניטרלנו את
סוכני הנסיעות”“ ,ארגנו לכם עוד הטבות”“ ,ראו
איזו הדרכה עשינו”“ ,הקדמנו את תשלומי העמלה
לסוכנים”.
ואנחנו מביטים מהצד ,מהרהרים בליבנו ,ולא
מבינים על מה הם מדברים .הבית בוער ,החולה גוסס
ומישהו חובש את פצעיו השטחיים .איזו עמלה נקדים
עם עוד מעט לא תהיינה עמלות? חברינו הרופאים
היו מצחקקים על כך שאנו מטפלים בחצ’קון על
המצח בעוד שהחולה גוסס מסרטן.

גוף אחד חזק

ובכל זאת ,כאדם פרטי ,שאינו פעיל ו/או מיצג
את הלשכה אני קוראת לכם דווקא עכשיו לבוא,
להצטרף ולשלב כוחות עם הלשכה.
זכרו ,ביקורת היא דבר חשוב ובתנאי שהיא בונה,
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הגיע הזמן לפתוח את השורות ולשלב בשיח את כולם | צילוםshutterstock :

מה יהיה עם עתיד המקצוע שלנו ,כיצד יצליחו לממן
סוכנויות את פעילותן ,כיצד ייכנס דם חדש לענף והאם
בכלל עוד נשאר מקום לחדשים? וכולנו עומדים ניצבים
ונושאים עיניהם להנהגה שתביא את הבשורה
בקרה ,ביקורת ,איזונים ובלמים – כולם מערכי הדמוקרטיה,
והם יעזרו לנו להוקיע מתוכנו את הפוליטיקה ,המחנאות
וכל הגורמים המשבשים את הפעילות והעשייה ,בדיוק כמו
שבאים לנקות אגם עכור באמצעות הזרמת מים נקיים
נאמרת בצורה מכבדת וישירה ובעיקר במינון הנכון.
כל זאת על מנת שנוכל למתג עצמנו כאנשי מקצוע
ולא כפוליטיקאים ,נוכלים ,גנבים או רמאים.
בקרה ,ביקורת ,איזונים ובלמים – כולם מערכי
הדמוקרטיה ,והם יעזרו לנו להוקיע מתוכנו את
הפוליטיקה ,המחנאות וכל הגורמים המשבשים את
הפעילות והעשייה ,בדיוק כמו שבאים לנקות אגם
עכור באמצעות הזרמת מים נקיים.
לשכה חזקה ,אחידה ,הפועלת בקול אחד ובאג’נדה
ובמדיניות ברורה ,ללא מורא מביקורת פנימית -
תמצב אותנו ותחזק את תדמיתנו בתוך הענף וכלפי
הציבור כולו.
תתארו לעצמכם ,איך נבוא למשא ומתן כגוף אחד

חזק עם מסר ברור המוקיע מתוכו עסקנים .לשכה
כזאת מציפה את המקצועיות והערכים ומוקיעה
מתוכה פעילות פוליטית שאינה רצויה כלל
במוסדותינו.
ולכם ,פעילי הלשכה ובעלי התפקידים ,אני
קוראת לפתוח את השורות ולשלב בשיח את כולם.
את הסוכן הבודד מהצפון או דרום הארץ ,את הסוכן
מהמגזר או מההתנחלויות ,על מנת שנוכל לשמוע
דעות מגוונת ,שיח אחר ובונה ,ובעיקר להרגיש
תחושת שייכות .הלשכה של כולנו .בואו נתנהג
בהתאם ,נקבל בברכה ובאהבה את כולם.
הכותבת הינה סוכנת ביטוח עצמאית

גר קרוב
לעבודה?

נוסע בעיקר
בקורקינט?

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

מהפכה בעולם ביטוח הרכב!

נסעתם מעט? שילמתם מעט!

סטודיוהראל

הראל סוויץ׳

משולחנו של היועמ"ש

על פילאטיס וחשיבות הביטוח בקרב
בעלי מקצועות עצמאיים
צילום :גיא קרן

דרך סוגיה שנידונה בבית משפט אודות מתאמנת שנפצעה בשיעור פילאטיס
ותבעה את המכון ,ניתן ללמוד על החשיבות שבביטוח בקרב בעלי מקצועות
עצמאיים > עו”ד עדי בן אברהם

ה

שבוע אתן זרקור קצר על פרשה (שטרם
הסתיימה) בנוגע למאמנת פילאטיס אשר
עורכת בביתה חוג פילאטיס .חשיבות
הסיפור הינה ביחס לבעלי מקצועות עצמאיים
שמעניקים שירותים לציבור ועל החשיבות שבעריכת
ביטוח שיגן על אותם בעלי מקצועות עצמאיים מפני
חשיפה לתביעות מתוך מטרה שכל אחד שיקרא את
הכתבה ישקול האם הוא מוגן מפני חשיפה לתביעה
בגין השירותים שהוא מעניק והאם אין מקום להרים
טלפון לסוכן הביטוח ,לשם בניית חליפה הגנה
ביטוחית ראויה לעסק שלו.
במקרה דנן ,באחד משיעורי הפילאטיס ,הגיעה אחת
המתאמנות (מנהלת שיווק באחת מחברות ההייטק)
לאימון שגרתי ,כפי שעשתה במהלך השנה שקדמה
לאירוע ,שם היא פגשה מדריכה חדשה ולא את
המאמנת הקבועה ,שנעדרה מהאימון .בחדר האימון
קיימות  5מיטות פילאטיס והתובעת התאמנה על
אחת המיטות יחד עם עוד מתעמלות.
לפתע ,נחבלה התובעת בפניה ושיניה .אין עוררין
כי המדריכה לא היתה צמודה לתובעת בעת התאונה.
התובעת טענה כי היא פעלה בדיוק כפי שהנחתה
אותה המאמנת ,אלא ששרשרת הבטחון עם המוט
שבו היא התאמנה לא מנעה את התאונה ,עת הרימה
התובעת את ראשה .מאידך נטען כי התובעת
השתמשה בכרית אשר הגביה את ראשה .לטענת
המדריכה התאונה קרתה באחת משלוש האפשרויות:
 .1קפיץ תחתון נקרע או התפרק;  .2שרשרת הביטחון
השתחררה מהתפס;  .3רגלה של התובעת החליקה
תוך שהיא מרימה את הראש גבוה מדי.
התובעת טענה כי מדובר על מקרה קלאסי של
“הדבר מדבר בעדו” ושל “חפץ מסוכן” .לנתבעת
לא היה רישיון עסק והיא לא טיפלה במיטות על פי
הוראות יצרן וכן המדריכה לא שהתה לצד התובעת
בעת ביצוע התרגיל.
הנתבעת (בעלת המכון) טענה ,בין היתר ,כי אינה
אחראית למעשי המדריכה ,וכי המדריכה לא הדריכה
כיצד לבצע את התרגיל ,שכן היא מנוסה ולא צריך
היה לפקח ולהורות לה על התרגילים .המדריכה
השיבה מאידך כי אין מדובר ב”דבר מסוכן” וכן
שהנתבעת לא דאגה לתחזוקת המכשיר ,לא הדריכה
אותה לפני השיעור ,לא תיעדה את בדיקת המכשירים
 וגם אם היתה עומדת ליד התובעת ,התאונה לאהיתה מתרחשת.

של מי האחריות

בית המשפט מסכם לאחר ששמע את העדויות,
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חשוב לבדוק לגבי ביטוחים לעסקים עצמאיים | צילוםShutterstock :

בית המשפט קובע כי האחריות מוטלת הן על הנתבעת שלא דאגה
להחלפת התפסים ולבדיקות תקופתיות ועל המדריכה שלא שהתה ליד
התובעת בעת ביצוע התרגיל  -כשלים שיכלו למנוע את התאונה
כי האחריות מוטלת הן על בעלת המכון והן על
המדריכה המחליפה באופן הבא :הנתבעת לא
העבירה הנחיות פרטניות למדריכה ,לא הבהירה
למדריכה כי אצלה במכון התרגיל מבוצע על המיטה
כאשר הראש מונח במצב נגדי למוט ויש לבצעו שלא
בקבוצה והיא לא החליפה את התפסים במכשיר .לגבי
המדריכה ,היא לא ביררה עם התובעת על ניסיונה
בביצוע התרגיל ,לא העבירה הנחיות ביחס לביצוע
התרגיל ,ולא שהתה לצד המיטה של התובעת בעת
ביצוע התרגיל.
בית המשפט קובע כי חובת הזהירות המושגית
קיימת על הנתבעת כבעלים ובעלת המכשיר וכן
באחריות של המדריכה ,כלפי התובע .בית המשפט
קובע כי האחריות מוטלת הן על הנתבעת שלא
דאגה להחלפת התפסים ולבדיקות תקופתיות ועל
המדריכה שלא שהתה ליד התובעת בעת ביצוע
התרגיל  -כשלים שיכלו למנוע את התאונה.
משכך מחייב בית המשפט הן את בעלת המכון
והן את המדריכה ,ביחד ולחוד ,בשיעורים שווים של
אחריות בגובה  ,50%ובכך אף דוחה את תביעת הצד
השלישי שהגישה בעלת המכון כלפי המדריכה.

בית המשפט לא קובע אשם תורם או הסתכנות
מרצון על התובעת שכן לא היה דבר בפעילות
התובעת שהיה בו כדי להקטין או למנוע את הנזק,
או הסתכנות מרצון.
לאחר בחינה של הנזק שנגרם לתובעת קובע בית
המשפט כי הנתבעות יפצו את התובעת בסך כולל
של  1.2מיליון שקל.
חשוב לזכור  -הן בעלת הסטודיו והן המאמנת
המחליפה היו מצוידות בביטוח מתאים אשר סייע
להן בניהול התביעה  -שערו בנפשכם כמה עוגמת
נפש יכלה להיגרם להן ,לו לא היה קיים ביטוח
מתאים בנסיבות העניין .לכן ,כאשר אתם מדברים
עם לקוחותיכם ,שפתחו עסק ,הזכירו להם את
החשיפה התיאורטית ,שהרי נאמר שתאונות עלולות
לקרות ואם חלילה יקרה משהו ,כדאי שיהיה כיסוי
ביטוחי הולם.
על פסק הדין תלויים ועומדים ערעורים לבית
המשפט המחוזי.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח

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

"אני רואה בעבודה זו שליחות"
בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והפעם סו"ב אלעד שלי ,בעלי משרד בבית אל שבהרי בנימין מצפון לירושלים

שם :אלעד שלי
גיל38 :
מצב משפחתי :נשוי 7 +
מקום מגורים :תושב גיתית שבבקעת הירדן
מקום עבודה :בעלי משרד בבית אל שבהרי בנימין
מצפון לירושלים .פעיל בעיקר באזור ירושלים וסביבתה,
בית אל והאזור ,וציר הבקעה
רישיון ותק :בעל רישיון חיים משנת  2012ולקראת
קבלת רישיון אלמנטר

מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?
"עבדתי כרכז ביטחון במועצה מקומית בית אל כ־12
שנים".

למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?
"המקצוע הזה הוא מקצוע של אחריות וליווי ,אני אוהב
את המפגש והתקשורת עם האנשים ובכלל לתת
שירות ,את השיחות והעניין ,ונהנה גם לעזור .אני רואה
בעבודה זו שליחות וחשוב לי להפיץ את הידע ולעורר
את הצורך .חשוב לי לדאוג ללקוחות לכיסוי ראוי ונכון
עבורם ,ולהיות מלווה יציב לאורך הדרך ,כך שאם חלילה
יתמודדו עם קטסטרופה אני אהיה שם לצדם".

בתשתיות ,תוכנות והוצאות הקשורות לעסק.
כמו כן ,תהליך גיוס הלקוחות הוא איטי
ומאתגר ,ההכנסה בתקופת ההתמחות
ובהתחלה נמוכה ודורשת מסוכן
הביטוח מאמצים גדולים על מנת
להתמודד עם מצב מאתגר זה .מקצוע
הסוכן רווי ידע ומתאפיין בלמידה
מתמדת ועבודה סביב השעון".

תשתפר בעיני ציבור המבוטחים ,אז המקצוע
יהיה יותר מונגש".

תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת
עבודתך?
"לדעת שעשית נכון כאשר מבוטח/ת
קיבלו פיצוי של אובדן כושר עבודה,
או תביעה שאושרה לאחר שהמלצת
לרכוש כיסוי מסוים".

יש לך טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים

"להאמין בעצמך ,להתחבר לגורמים
הצעירים?
"ללשכה תפקיד משמעותי במגוון נושאים,
שיכולים לעזור ,לדעת עם מי אתה עובד,
שלי" .אוהב את המפגש
מנושא הכשרת הסוכן וקידומו
להסתכל 'אל האופק' ,לדעת להרים
עם האנשים"
והכוונה
בשוק כל כך משתנה ,ייעוץ
את הראש בתקופה קשה .להאמין
צילום :באדיבות המצולם
בענף ,יצירת תשתיות עבודה ,קידומו
בשליחות שלך .להשקיע בלקוחות
והכשרתו ,עזרה בלימוד מהו עסק עצמאי ,הטמעה של
שלך ולא לחשוב רק 'על המכירה .להשקיע בעצמך -
תכנים ושיטות עבודה ,התנהלות מסחרית מול חברות
ללמוד ולבנות את עצמך כבעל מקצוע איכותי".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
הביטוח ,קידומו לעבודת השטח ,יצירת שיתופי פעולה
"מקווה שיהיה מקצוע נצרך .מקצוע מוערך ,שלקוחות
של דור ותיק מול חדש ,יצירת רב שיח ,שיפור מעמדו
יבינו את הצורך בסוכן ביטוח וחשיבות הליווי המתמשך
ותדמיתו של הסוכן בציבור הרחב ,יחסי ציבור ,וגוף מגן
שהוא מעניק ,בדיוק כפי שפונים לכל בעל מקצוע אחר".
ומייצג".

האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?

איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?

יש לך הצעה או בקשה מהלשכה?

"אכן נתקלתי  -בתוך עמי אני חי .בתחילת דרכו
המקצועית של כל סוכן ביטוח הוא נאלץ להתמודד
עם מספר אתגרים שקיימים בכל עסק ,כמו השקעה

"שואף לבנות משרד גדול ומשגשג .משרד שיגיע ויעזור
לכמה שיותר משפחות ,משרד שיאהב לתת שירות
ולתמוך במי שיזדקק .מקווה שעד אז תדמיתו של הסוכן

"להיפתח ליותר סוכנים ,לפתח ולבנות יותר ימי עיון
לסוכנים צעירים בהתאמה לאוכלוסיות איתן אנחנו
נפגשים".

חדשות הביטוח

הטבה למבוטחי הפניקס זהיר :הנחה על
מצברים במסגרת שירותי דרך וגרירה
ההטבה מצטרפת להטבות המוצעות למבוטחים ברכישת צמיגים חדשים בהנחה
ותיקון תקרים בחינם > רונית מורגנשטרן

ח

ברת הביטוח הפניקס תעניק למבוטחי
'הפניקס זהיר' הטבה ייחודית וחדשנית,
וזאת החל מראשית חודש יוני ועד לסוף
שנת  .2019במסגרת ההטבה ,מבוטחים אשר רכשו
שירותי דרך וגרירה (דרך חברת דרכים או שגריר)
יקבלו  40%הנחה על מצברים חדשים.
מבוטח שהזמין שירותי דרך וגרירה ,ובבדיקה
התברר שהמצבר שבק חיים ותקופת האחריות למצבר
הסתיימה  -יוצע לו להחליף את המצבר הישן במצבר
חדש מתוצרת "שנפ" ב־ 40%הנחה ממחיר המחירון
לצרכן .בנוסף תינתן לו אחריות של שנתיים על
המצבר החדש .ההטבה תינתן במסגרת שירות .24/7
מהפניקס נמסר כי הטבה זו מצטרפת להטבה
בנושא צמיגים הקיימת בהפניקס ,המציעה רכישת
צמיגים חדשים (של ארבעה מותגים מובילים) ב־60%
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הנחה ממחיר המחירון בכל אחת מפנצ'ריות 'חצב'
בפריסה ארצית רחבה ותיקון תקרים בחינם לכל סוגי
הרכבים לאחר רכישת צמיגים חדשים .בעת רכישת
שני צמיגים (באותה הרכישה)  -התיקון בחינם לכל
צמיגי הרכב יהיה תקף למשך שנתיים מיום רכישת
הצמיגים ,ובעת רכישת ארבעה צמיגים  -התיקון
בחינם לכל צמיגי הרכב יהיה תקף למשך שלוש שנים
מיום רכישת הצמיגים.
שלמה מילר ,סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום
ביטוח כללי בהפניקס" :חברת הפניקס ממשיכה
לדאוג לציבור מבוטחיה ומציעה כעת הטבה ייחודית
ובלעדית רק למבוטחי 'הפניקס זהיר' שיוכלו לרכוש
מצבר חדש במחיר אטרקטיבי במיוחד במידה ורכבם
נתקע עם מצבר ששבק חיים .מדובר בהטבה נוספת
מיני רבות לטובת מבוטחינו".

מילר" .הפניקס ממשיכה לדאוג לציבור מבוטחיה" |
צילום :פאביאן קולדורף

תוכן שיווקי

לביאה  -מהפכת הנשים החדשה בענף
מתוך הבנה שסביבת עבודה שהוקמה עבור נשים תעצים את החוזקות שנשים
מביאות איתן לענף הביטוח – הוקמה לביאה ,בית סוכן ייחודי לנשים ⋅ הגישה
החדשנית :טיפול הוליסטי בתא המשפחתי > שני ארז

ל

ביאה ,מבית משגב ,היא
שונים ,וזה מייצר אצלן חסמים
לנשים
בית סוכן ייחודי
להתפתחות וכניסה לענפי עיסוק
המתמקד בצרכים של
חדשים .הפתרון שלנו הוא
נשים בעולם הביטוח והפיננסים,
להעמיד לרשות הלביאות מערך
ומטרתו לטפח מיומנויות של
הדרכה מגוון ורחב הכולל קורסים,
נשים ולעודד את השימוש בהן
פאנלים ,סדנאות והרצאות
לצורך הזנקה וקידום של העסק
בתחומי הידע המקצועי וכלי
שלהן קדימה.
פיתוח עסקי ,אבל גם בכל הקשור
להעצמה נשית ופיתוח אישי ,כדי
לסייע להן לשבור את תקרות
הזכוכית ולממש את הפוטנציאל
בראש ובראשונה הוקמה לביאה
הטמון בכל אחת מהן.
וגם זה לא מספיק .בלביאה אנו
כדי לתקן את המציאות הקיימת
מקדמים מודל חדשני ממוקד
בה נשים עובדות בסביבה גברית
לקוח .החלטנו שהמקום שאנחנו
ברובה ,שלא משרתת את הצרכים
רוצים להיות בו הוא הטיפול המלא
שלהן ,ולא מאפשרת להן להביא
והשלם (הוליסטי) בתא המשפחתי.
לידי ביטוי ומיצוי של היכולות
אנחנו לא מאמינים בשיטה של
שלהן.
אנו מאמינים שסביבת עבודה
הפניות ,לא .אנחנו בהחלט מאמינים
שהוקמה במיוחד עבור נשים,
בעבודה משותפת של מספר גורמים
"חושבת נשים" ומותאמת לנשים,
בטיפול בלקוח .מתן מענה כזה אינו
לא רק תצליח לתת לנשים
טריוויאלי .הוא דורש הרבה יכולת
הזדמנות שווה ,אלא תקדם נשים
מקצועית בתחומים רבים (השקעות,
לעמדות כוח ,השפעה והון עצמי
פנסיה ,ביטוח ,מיסוי ,משפטי ועוד).
ותייצר ערך רב לא רק ללביאות
הוא גם דורש טכנולוגיה מתאימה
אלא גם ללקוחותיהן.
לסוג עבודה כזה .כדי לאפשר זאת,
סביבת עבודה שהוקמה עבור נשים תקדם אותן לעמדות כוח | צילום :ארזביט סטודיו לצילום
העמדנו לרשות הלביאות ,כלים
טכנולוגיים מתקדמים ומערכים
עסקיים תומכים .כל אלו ,עובדים עבור ה"לביאות"
מטרתה של סביבת העבודה החדשה שלנו
ועבור לקוחותיהן.
במחקרים וקבוצות
בלביאה ,היא לטפל בכל “נקודות הכאב” של
מיקוד שערכנו כחלק
סוכנות ביטוח ,ולהעצים את החוזקות שנשים
מתהליך ההקמה של
מביאות איתן לענף ,וזאת לטובת פריצה עסקית
לביאה הוקמה על ידי ששון מנה ,עידו בירמן
והגדלת ההכנסות.
לביאה ,מצאנו שאחת
ושני ארז .אנחנו ,וכל האנשים הנוספים העומדים
כחלק
שערכנו
מיקוד
וקבוצות
במחקריםההקמה של לביאה ,מצאנו שאחת החוזקות הבולטות שנשים
מאחורי לביאה ,מביאים איתנו עשרות שנים של
מתהליך
מביאות איתן לענף היא
ניסיון מצטבר ומגוון ,שכולל תפקידים רבים של
החוזקות הבולטות שנשים מביאות איתן לענף
שטח ,מטה ,פיתוח עסקי ,יזמות ,הקמה וניהול
היא נטוורקינג וטיפוח מערכות יחסים .משום כך,
נטוורקינג וטיפוח
של עסקים חדשים .יש לנו מיומנויות רבות וידע
בחרנו לפעול בתוך חלל עבודה שמשמש מועדון
מערכות יחסים .משום
מקצועי ורחב בכל ההיבטים הקשורים בעבודת
עסקים לנשים יזמיות ועצמאיות בענפים שונים.
כך ,בחרנו לפעול בתוך
הסוכן .את כל הניסיון הזה אנחנו שמחים להעמיד
עבודה במסגרת כזו של נשים מהווה כשלעצמה
כעת לרשות הלביאות.
בסיס של כוח והשראה .אולם מעבר לכך ,היא
חלל עבודה שמשמש
לסיכום ,אנו רואים בערך של שינוי תמידי
מייצרת ללביאות הזדמנויות למפגשי נטוורקינג,
מועדון עסקים לנשים
בכל היבט של הפעילות שלנו – ערך מרכזי .אנו
שיתופי פעולה ,קשרים עסקיים ,קבלת לידים
יזמיות ועצמאיות
מתחייבים לנסות ולתת מענה לכל צורך שיעלה
ופתיחת דלתות.
מהשטח ,ויסייע לכל סוכנת של לביאה להגיע
אבל זה לא הכל .עוד מצאנו שנשים מרגישות
בענפים שונים
להישגים מרשימים.
חסרות ביטחון בתחומים מקצועיים ועסקיים

מדוע הוקמה לביאה?

מה מייחד אותנו?

עשרות שנות ניסיון
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ובמקום הראשון:

לראשונה ובלעדי באיילון!
בדיקת דם לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס
ללא צורך בבדיקה פולשנית!
בדיקת  COLONFLAGהחדשנית והמתקדמת מהווה יתרון נוסף לנספח האמבולטורי המוביל באיילון:
 ‰הכיסוי האמבולטורי הינו ללא חיתום רפואי!
 ‰הכיסוי החדש הינו ללא תוספת תשלום לכיסוי האמבולטורי הקיים!
 ‰שדרוג אוטומטי לכל מבוטחי איילון אשר ברשותם כיסוי אמבולטורי ,החל מחודש פברואר !2016

הגיע הזמן להתקדם ולמכור ביטוח מנצח!
להצטרפות ,פנה לחטיבת המכירות03-7569853 :
החל מ1.6.2019-

פרישה נכונה

הדרך שלכם לעצמאות כלכלית:
עולם הפיננסים

תחום הפיננסים מאפשר לסוכן להתפרנס בצורה טובה ⋅ אז מה עושים כדי להתחיל
להרוויח מהעניין? התחילו לדבר על כך עם הלקוחות שלכם > סו"ב אייל רחוביצקי

ת

מיד רציתם נכס מניב שיכניס 5,000
שקל בחודש ,אבל לא היו לכם שני
מיליון שקל להשקעה? רוצים נכס
פיננסי שמניב עשרת אלפים שקל בחודש ללא
הון ראשוני בכלל? ניתן לעשות את זה אחרת ,עם
פחות זמן ,פחות השקעה ואפילו ליהנות מהדרך.
אז איך אוכל לעזור לכם לצאת לפרישה מעושרת,
או יותר נכון ,לדחוף אתכם לכיוון הנכון?
את זה שהגבינה זזה ,בטח שמתם לב .פעם התחום
האלמנטרי נתן את הטון .היו תקופות שקרנות
הפנסיה וביטוחי המנהלים הובילו את המרוץ ,והיו
תקופות שבהן פוליסות הפרט והסיכונים.
כל זה מאחורינו .היום אחד האפיקים המאפשרים
לסוכן להתפרנס בצורה טובה הוא תחום הפיננסים.
הוא דורש מקצועיות (אבל אתם מקצוענים) ,הוא
דורש אחריות (אבל אתם אחראים) ,הוא דורש
התמדה ועובדה שיטתית ,עבודה מסודרת מול
חברות הביטוח ,מעקב .בעצם הוא לא דורש שום
דבר שאתם לא עושים .אבל אולי יש רק צורך בדבר
אחד  -להתחיל לדבר על זה עם הלקוחות שלכם.
הפיננסים הם מקור מצוין לפתור בעיות כלכליות
ללקוחות ,להכין אותם לפרישה ,לדאוג לחסכונות
ייחודיים למשפחה והילדים ובעצם לעזור
ללקוחות שלכם לבנות את עתידם הכלכלי.
קחו בחשבון שבבנקים יודעים בעיקר להציע
להם תכניות חסכון או תיקי השקעות מיועצים או
מנוהלים .לכם יש מוצרים מקבילים שחלקם עם
הטבות מס ,רובם עם הנחות בדמי ניהול וחלקם
עם כיסויים ביטוחיים עדיפים שאף אחד לא יוכל
להציע ללקוחות שלכם ,מוצרי חסכון עם כיסוי
סיעודי ,או המשך הפקדות במקרה אבדן כושר או
רכיב ביטוח חיים ועוד.

כך תניבו מזה כסף

בתחילת כל חודש תדאגו להוציא עשרים
מסלקות עדכניות ללקוחות שחשובים לכם.
תעברו עליהם ותסמנו מה הרכיבים בהם אתם
מטפלים ,וחשוב לא פחות  -במה לא .אחר כך
תבחרו שנים־עשר לקוחות לטיפול באותו חודש
ותקבעו עם שלושה בכל שבוע.
לקוח ממוצע שבחרתם אמור לעזור לכם לצבור
מאה אלף שקל ,אצל חלק זה יהיה חמישים
אלף ואצל חלק רבע מיליון או יותר .אבל נניח
שבממוצע סביב מאה אלף .בנוסף ,עשיתם מינויי
סוכן ושינויי מסלולים בממוצע לעוד חמישים
אלף ,רק בשביל ההרגשה הטובה של הלקוח וכדי
לרכז את כל הפעילות אצלכם.
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לכם יש מוצרים מקבילים שחלקם עם הטבות מס | צילוםshutterstock :

לאחר חודש ,צברתם כך  1.2מיליון שקל חדשים
ועוד  600אלף מינויי סוכן .משמעות כלכלית?
כ־ 6,000שקל חד-פעמי  375 +לנפרעים .לא
רע .לאחר שנה הנפרעים עומדים על  4,500שקל
לחודש  -לא רע בכלל.
לאחר שנתיים ושלושה חודשים אתם עומדים
על תיק נפרעים של עשרת אלפים שקל ועוד
עמלות של  162,000שקל שהתקבלו לאורך הדרך.
כל זה בהנחות עבודה של  0.25%לשנה נפרעים
ו־ 5פרומיל היקף .תעשו פחות  -תוכלו לקבל
הסכם פחות טוב; תעשו יותר  -תקבלו הסכם טוב
מזה ,וגם בתחום הזה יש מבצעים עונתיים.
וזה בזמן שאתם ממשיכים לפעול כרגיל ולא
הפסקתם לעבוד במה שאתם עושים היום .אפילו
לא החלפתם מקצוע ,פשוט למדתם מומחיות
וטיפלתם בצורה טובה יותר בלקוחות שלכם .והם
עדיין שלכם ,כי טיפלתם להם בתחום הפיננסים.
לכן תכניסו יותר כל חודש על כל לקוח .לכן
תוכלו להחזיק את הפקידה שתיתן שירות טוב
יותר ותפנו את הזמן שלכם לתת עוד שירותים
מקצועיים ולפגוש עוד לקוחות.
בשנתיים וקצת האלו הפכתם למקצוענים כי
ניהלתם כבר  400פגישות בתחום הפיננסים וכי
מה שלא ידעתם בחודשיים הראשונים למדתם עם
הזמן.

העתיד של ענף הביטוח נמצא בפיננסים .אנחנו
חוד החנית עם מוצרים פשוטים ועם מוצרים
מיוחדים ,עם תכניות חסכון הכוללות ביטוח
ועם מוצרים בעלי הטבות מיסוי .עם פתרונות
לחסכון לבר־מצווה וגם העברה בין דורית פטורה
ממס ליורשים ,ואפילו עם ביטוח סיעודי למי
שלא יכול להרשות לעצמו בגיל הפרישה לרכוש
ביטוח רגיל חדש .הכל בתוך עולם הפיננסים.
וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על קרנות השקעה
אלטרנטיביות .על תשואות שנתיות גבוהות
שאינן תלויות במה שקורה בבורסה ועם פתרונות
שרק לכם יש.

שיתופי פעולה

ואם באמת אין לכם זמן? תעשו שיתוף פעולה
עם סוכן צעיר שמחפש לקוחות ותתחלקו אתו .גם
אתם וגם הלקוחות ירוויחו .ואם אין לכם לקוחות?
תעשו שיתוף פעולה עם סוכן ותיק שאין לו זמן
לטפל בתחום.
אני רוצה שכשתגיעו אלי בעתיד אתם ולקוחות
שלכם יהיה לי כיף לראות את מצבכם ויהיה לי קל
להוציא גם אתכם לפרישה מעושרת.
הכותב הוא מומחה תכנון פרישה בסיריוס תכנון
פרישה ,חבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח

חשוב שתדעו

נוסעים לחו”ל? למה כדאי לשים לב
כאשר עושים ביטוח נסיעות
האוצר“ :יינתן כיסוי ביטוחי הוגן ומענה לכשלים הקיימים ,תוך הבטחת
כיסוי ראוי ,עם תהליך מכירה הוגן” > .מיכה אדוני

ה

חל מ־ ,1/5/2019בהתאם להחלטת הממונה
על שוק ההון ,ד”ר משה ברקת ,סוכני
הנסיעות לא יכולים למכור ביטוח נסיעות
לחו”ל ,אלא כל מי שמחזיק ברשיון מבטח.
חוק בריאות ממלכתי תקף רק במדינת ישראל
ואינו נותן כיסוי ביטוחי מחוץ לגבולות המדינה,
לכן כל מי שנוסע לחו”ל כדאי שיעשה ביטוח
נסיעות .הצרכים הביטוחיים שונים מאדם לאדם
ולכן יש להתאים את הביטוח לכל נוסע בהתאם
לצרכיו ,למצבו הרפואי ,לגילו ולמדינה בה הוא
עתיד לבקר .עלות התביעה באמריקה או באירופה
שונה לחלוטין מעלות התביעה בסין ,דרום מזרח
אסיה או העולם השלישי .בדיקה בחדר מיון בארה”ב
עלותה כ־ 8,000דולר ,יום אשפוז כ־ 4,000דולר.
במקרים בהם יש צורך בניתוח ,אפילו קטן ,זה עולה
בארה”ב בין  20,000ל־ 30,000דולר .בפוליסה
חינמית ,כמו שמקבלים מחברות כרטיסי האשראי,
הכסוי הביטוחי הוא בין  1,500ל־ 2,500דולר ליום
אשפוז .מי ישלם את הפער בקרות אירוע ביטוחי?
עם ישראל אוהב לנסוע לחו”ל ,אם זה למטרת
טיול ,נופש ,עסקים או עבודה .יש הרבה הכנות
לנוסע לפני שהוא עולה לטיסה ורוב הנוסעים לא
שוכחים שבין ההכנות הרבות לנסיעה ,יש גם סידור
חשוב ביותר והוא ביטוח הנסיעות לחו”ל .בכל
נסיעה קיים סיכון .על מנת להימנע ממצבים לא
נעימים כאשר שוהים בחו”ל ,מומלץ מאוד לעשות
את ביטוח נכון ומדויק לפני כל יציאה מהארץ,
אחרת עלולים להידרש להוצאה נכבדת בקרות
אירוע ביטוחי .הזול עלול לעלות ביוקר רב.
לכאורה ,הביטוח נראה פשוט ובדרך כלל נעשה
כלאחר יד ,ברגע האחרון ועל ידי מי שאין בידם
רישיון ביטוח מורשה חוקי .יש כאלה שעושים את
הביטוח באמצעות טלפן של קופת החולים (לקופת
חולים אין חברת ביטוח) ,באמצעות מ.מ.ס.י ,חנויות
למטייל ,טלפן של הביטוח הישיר ,באינטרנט,
באמצעות כרטיס האשראי שנותן כיסוי חינמי
המיועד לאנשים בריאים ואכן הוא מפתה ,אולם
מוגבל ביותר ,או באמצעות סוכן הנסיעות  -שאינו
בעל רישיון .זוהי טעות גדולה ונפוצה שעלולה
לעלות ביוקר רב בעת אירוע ביטוחי.
כאמור ,החל מיום  1/5/2019נאסר על ידי מי
שאין בידיו רישיון סוכן ביטוח למכור ביטוח
נסיעות לחו”ל.
רצוי וחשוב לבצע את הביטוח לפחות כשבועיים
לפני מועד הנסיעה (למי שלא נוסע ספונטנית).
ביטוח הנסיעות בחבילה הבסיסית כולל בתוכו
כיסויים ביטוחיים ,כמו הפסד תשלומים בגין
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חשוב לבדוק את הביטוח לפני שטסים | צילוםShutterstock :

יש הרבה הכנות לנוסע לפני שהוא עולה לטיסה ורוב
הנוסעים לא שוכחים שבין ההכנות הרבות לנסיעה ,יש גם
סידור חשוב ביותר והוא ביטוח הנסיעות לחו"ל
ביטול/קיצור נסיעה ,הוצאות אשפוז ,טיפול נמרץ,
ניתוחים וטיפול במקרה של תאונה או מחלה,
מקרה חירום רפואי והוצאות נלוות בחו”ל ,תאונות
אישיות ,מקרה מוות או נכות ,אחריות כלפי צד
שלישי וביטוח מטען במקרה של גניבה ,אובדן או
נזק בזדון.
כמו כן ,בכל חברה סכומי הביטוח וההשתתפות
העצמית שונים .כדאי לשים לב ,כי ישנם כיסויים
שאינם כלולים בפוליסה ואותם יש להוסיף במידת
הצורך .רצוי לבחור בפוליסה שאינה מגבילה
את עלות האשפוז ליום ,אלא כוללת אותה
בתקרת הביטוח כולו וצריכה להיות בין 500,000
ל־ 2,500,000דולר ,ביטוח לאישה בהיריון ,הטסת
מלווה וכיסוי הוצאותיו במקרה פגיעה של קרוב
משפחה בחו”ל ,טיפול חירום בשיניים ,סקי ,ספורט
אתגרי ,חילוץ אווירי ,הטסת הגופה לארץ ,כיסוי
למכשירים אלקטרוניים ,תכשיטים יקרים ועוד.
הכי חשוב וכדאי ,לדווח ולהצהיר על מחלה קיימת
לפני הנסיעה לחו”ל  -לקבל כיסוי מתאים ,אומנם
לשלם יותר פרמיה ,אך לדעת ולהיות בטוחים
שאתם מכוסים ביטוחית ובדרך כלל הכיסוי יהיה
עם מגבלות על מחלות קיימות .לכן ,החשיבות
לביצוע הביטוח מבעוד מועד חשובה מאוד.
באובדן של מזוודה ,יש לבטח כבודה .הביטוח

אמור לפצות על הנזק ,בקיזוז השתתפות עצמית
של כ־ 50דולר ובקיזוז החזר שקיבל מחברת
התעופה  -במידה וקיבל .כדי להגיש תביעה ,יש
לצרף אישור על אובדן הכבודה מחברת התעופה,
ו/או ממשטרה מקומית  +טופס תביעה ,בצירוף
מסמכים.
רשות שוק ההון ערה לכשלים של פוליסות
הנסיעות לחו”ל .היא אף חייבה את החברות
לרשימה של כיסויים שיהוו רובד ראשון ,עם
רשימה של הרחבות אופציונליות .עוד נקבע,
שהנוסע יוכל להאריך את פוליסת הנסיעות ,כל
עוד הוא שוהה בחו”ל ,כדי לאפשר רצף ביטוחי
(מה שלא ניתן היום) .לגבי מצב רפואי קיים ,נקבע
שיהיה הליך גילוי מסודר ,המנחה את חברת הביטוח
להביא לידיעת הנוסע כי הפוליסה הבסיסית אינה
מכסה אותו ולהציע לו לרכוש הרחבה ביטוחית
למצב רפואי קיים ,כל זאת בהתאם למצבו הרפואי
ולתנאי החיתום.
בכל מקרה ,עדיף להתייעץ ולבצע את הביטוח
אצל סוכן ביטוח מורשה ,חבר לשכה.
הכותב הינו יו"ר מחוז חיפה והצפון
בלשכת סוכני ביטוח

בשבוע הבא

מתכננים עתיד
כנס יום אווניו
יום ג' | 28.5.19 ,מרכז

אווניו – קרית שדה התעופה
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ח
לשכת סוכני דים

סדנאות בעכו
ימים ד'-ה' | 29-30.5.19 ,צפון
מלון חוף התמרים ,עכו

כשהערך גדל ,קל להבין את
חשיבות הצורך באיש מקצוע

בואו להכיר את המוצרים ,השירותים ,הידע והכלים שיעניקו ערך
מוסף ללקוח ויאפשרו לכם לגבות בגינם תשלום הוגן וראוי

בניית תיק פיננסים מצליח
הזדמנויות עסקיות בפרישה
מסלול הIRA-

הפיננסים כמנוף עסקי לסוכן הפנסיוני
הטרנדים החמים בעולם ההשקעות
עולם החוב הנדל"ני

לפרטים והרשמה
בשיתוף

FUNDAMENTUM

ביטוח ,שמאות ,פיננסים ויזמות

PROPERT Y

לקבלת ההנחה לחברי לשכת סוכני הביטוח יש להזין בהרשמה לכנס את קוד הקופוןsob2022 :

הביטוח

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

לראשונה :גם חקלאים יוכלו לרכוש
ביטוח לכיסוי מתקפות סייבר

ח

ידוש בתחום הביטוח .גם
חקלאים בארה”ב יוכלו
לרכוש כיסוי ביטוחי מותאם
בפני מתקפות סייבר שישבשו
את מערכת ההשקיה ומערכת
המחשוב של החווה החקלאית.
,Hartford Steam Boiler
חברת בת של סוויס רי ,החלה
לשווק את פוליסת הביטוח
החדשה שתסייע להגן על
הטכנולוגיה של החקלאים
ביטוח מפני מתקפת סייבר .עכשיו גם לחקלאים
מפני מתקפות האקרים וכל | צילוםshutterstock :
סוגי המתקפות בעידן הסייבר.
הפוליסה החדשה תעניק כיסוי ביטוחי
הפוליסה המוצעת מכסה ,בין היתר ,נזקים
הנגרמים כתוצאה מפגיעה במחשבים ,למשפחה המתגוררת בחווה ,ובכלל זה
בניהול מערכת החשבונות והתשלומים זיהוי גניבה ,עברות מרמה און־ליין ונזקי
ועוד .הפוליסה מעניקה גם כיסוי למאגר התקפות סייבר על מחשבי המשפחה
ומערכות חשמל ביתיות.
הנתונים מהציוד החקלאי ועד לרחפנים.

" לסוכנות בטוח מובילה ברמת גן באיזור הבורסה
דרוש/ה פקיד/ה תביעות באלמנטרי בחצי משרה .ניסיון
מוכח בתביעות רכב ,רכוש ועסקים .נא לפנות לטלפון
ל  052-5185180לרון או לשלוח קורות חיים למייל
ron@peri-israel.co.il
סוכן ביטוח איכותי צעיר ונמרץ מעוניין לקנות תיק ביטוח
בתחום החיים ו/או בריאות ו/או פנסיוניסודיות מובטחת
לפרטים נוספים royiversno1@gmail.com :טלפון
רועי.0507444923 :
"לסוכנות בטוח מובילה ברמת גן באיזור הבורסה דרוש/ה
פקיד/ה תביעות באלמנטרי בחצי משרה .ניסיון מוכח
בתביעות רכב ,רכוש ועסקים .נא לפנות לטלפון ל 052-
 5185180לרון או לשלוח קורות חיים למייל:
ron@peri-israel.co.il
סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת
ביטוח חיים אפשרי גם לחצי משרה נא לפנות לטלפון
0544-33-66-45
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
– חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי (במיוחד
בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה משרה מלאה.
זמינות לעבודה מידית .ניסיון מוכח בביטוחי רכב־חובה!!!
ניסיון קודם בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות
חיים ניתן לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך!
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית
משתלמתלפרטים ,התקשר לדוד בטלפון 054-2335050
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות050-5293836
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מבטחים הימיים של שוק הביטוח הלונדוני
מודאגים מהמתיחות הגוברת במפרץ הפרסי,
בעקבות חבלה במיכליות נפט שעגנו בנמל פוג’יירה
של איחוד האמירויות .בתחילת השבוע הוועדה
המשותפת לענייני מלחמה של לויד’ס החליטה להרחיב
את הסיווג של המדינות הנמצאות ב”סיכון גבוה”
הכולל את עומאן ,איחוד האמירויות ,סעודיה ועוד.
המשמעות של החלטה זו ,שבדרך כלל משפיעה על
גובה פרמיות הביטוח הימי של משלוחים לאיזור זה,
שמבטחי המשנה יוכלו לייקר את פרמיות הביטוח באם
יחריפו הסיכונים למלחמה במפרץ הפרסי .זאת על רקע
החרפת המתיחויות בין איראן לארה”ב.
בהודעת הוועדה של לויד’ס צוין כי החרפת היחסים
העויינים בין איראן לערב הסעודית יוצר מתיחויות
כאשר הסעודים מאמינים שאיראן מנסה לפקח על
מעברים אסטרטגיים באיזור המפרץ הפרסי.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

המבטחים הימיים סיווגו
מדינות שכנות לאיראן
ב”סיכון גבוה”

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי
(במיוחד בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה
משרה מלאה ימים א'-ה' ,זמינות לעבודה מידית.
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב־חובה!!! ניסיון קודם
בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן
לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :

שכירות משנה
להשכרה משרד 2חדרים 40 ,מ' ,קומה  ,2ברח' תל חי
בכפר-סבא .מיידי ,כולל ריהוט 052-2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
להשכרה לתקופה ארוכה ,משרד יפהפה המשמש
סוכנות ביטוח ,ברחוב הרכבת בתל אביב 213.מטר
בקומה  7 + ,5חניות פרטיות בחניון הבניין .לפרטים :דורון
054-4243450
חדר/ים להשכרה 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
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .ולכל מטרה.

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ( אפשרות
לקבל מרוהט) .המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות
חודשית וללא התחייבות
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ 60־  450מר  +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 :־ 5212228שקד
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

אורית מתניה סוכנות לביטוח ,מעוניינת בשיתוף פעולה
עם סוכן/נת ביטוח אלמנטרי מאזור תל־אביב והמרכז,
לתחום ביטוחי הרכב/דירה.ניתן ליצור קשר :
orit@o-mata.co.il ,050-7358990
דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן
 /סוכנת  /סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי  /חיים לתאום
פגישה ופרטים נוספים ,ניתן להתקשר לדוד בטלפון
052-6533382
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה .מייל:
 shahar@shahar-ins.co.ilנייד.052-4287086:
למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה
מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-534902
מעוניין למכור תיק ביטוח חיים /פנסיה  +אלמנטרי תיק
שקיים משנת  2010לרציניים בלבד .לפרטים נוספים נא
ליצור קשר  ,מריו 0508-112234

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למכירת תיק ביטוח ( חיים) ותיק מאוד באיזור המרכז
לפרטים במייל bit2bit_54@walla.co.il
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי  gil@beyahad-ins.comהנייד
שלי לפרסום 0527703399

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת בן־ניסים
על פטירתה של חברת הלשכה

זהבה בן־ניסים ז"ל
שלא תדעו עוד צער

