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ביטוח ופיננסים

השתתפות עצמית
מגדל רוכשת משרדים בבניין 

יוקרתי במנהטן ⋅ ומה קרה 
שאריק יוגב ואריק זאבי נפגשו?

< עמ' 16

חדש בלשכה
בקרוב תחל פעילות מועדון 

הסוכן לכלכלה וחברה 
שיארח דמויות מרכזיות 

בציבוריות הישאלית < עמ' 11

מדד השירות
הרשות פרסמה את מדד 

השירות למוצרי ביטוח 2018 
- קרנות המחדל בתחתית

< עמ’ 6־5

על פי סקר שביצעה 
המועצה לצרכנות 67% 

מהטסים לחו"ל מרוצים 
מהחלטת הממונה, שהגיעה 

לאחר שבלשכה טענו כי 
מדובר בעבירה על החוק ⋅ 

רוזנפלד: "ההסברה שלנו 
מביאה תוצאות" < עמ' 4

הצרכנים תומכים 
בהחלטה לאפשר רק 
לסוכני ביטוח למכור 
ביטוח נסיעות לחו"ל
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ביטוח 
ופיננסים

סוכנים צעירים

ברקת: "צריך מודל עסקי אחר כי אנחנו 
רוצים שהסוכן ייצג את הלקוח"

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון נפגש בשבוע שעבר עם סוכנים צעירים • ברקת גם חשף כי בימים 
הקרובים תפרסם הרשות רפורמה בביטוח תאונות אישיות < רונית מורגנשטרן

"
ישמש  שהסוכן  רוצים  לא  אנחנו 
הביטוח.  חברת  של  הפצה  כצינור 
הלקוח.  את  ייצג  שהוא  רוצים  אנחנו 
אך הוא לא יוכל לעשות זאת כשהתגמול 
מהיצרן.  דיפרנציאלית  בצורה  בא  שלו 
כאשר יצרנים שונים משלמים באופן שונה, 
בדילמה קשה.  הסוכן  את  אנחנו מעמידים 

לכן צריכים למצוא מודל עסקי אחר“.
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  אמר  כך 
וחיסכון ד“ר משה ברקת, במפגש עם כ־70 
הלשכה,  חברי  צעירים,  וסוכנות  סוכנים 
במפגש  מדובר  שעבר.  בשבוע  שהתקיים 
עולם  חברת  בידי  שאורגן  מסוגו,  ראשון 
הבריאות בבעלות יואל זיו, ורדה לבקוביץ 
הצעירים  ועדת  עם  נקבילי, בשיתוף  וגבי 
מיטרני  לילך  סו"ב  בראשות  בלשכה 
הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  של  ובהשתתפותו 

מ“מ נשיא הלשכה. 
הסוכנים הצעירים לא חששו מלהתעמת 
מדם  בשאלות  עליו  והקשו  הממונה  עם 
סביב  התפתח  במיוחד  סוער  דיון  לבם, 
שאלת האובייקטיביות של הסוכן כשברקת 
אובייקטיביות  הנוכחי  במודל  כי  הדגיש 

הסוכן מוטלת בספק.
יש פחות מגבלות  לאחר שנשאל מדוע 
על המשווקים של חברות הביטוח, שכלל 
אינם אובייקטיביים והם אף פועלים ללא 

בפרקטיקות  נלחמים  ”אנחנו  ברקת:  אמר  רישיון 
מכירה לא חוקיות. אנחנו רוצים לייעל את התחרות 
שמועילה לשוק. אי אפשר לאסור על יצרן לשווק 
את מרכולתו. האם הכל היה מושלם בעולם הישן? 
לא. היו בעיות קשות. אם היום יש תחרות עזה מדי, 
בשורה  מביא  אני  אותה.  לאזן  הוא  התפקיד שלנו 

אחרת ומסתכל על האיכות של המוצר“.

"לא נאפשר דיפרנציאציה"
עקרונית  מתנגד  אינו  הוא  כי  הדגיש  ברקת 
”אפשר  מהחברה:  פנסיוני  בביטוח  עמלה  לתשלום 
רק   – יצרנים  מספר  פני  על  אבל  מהמוצר,  לשלם 
בעמלה אחידה. לא נאפשר דיפרנציאציה. הסוכן לא 
חייבת  האדישות  שונות.  הנאה  טובות  לקבל  יוכל 
לקבל  יוכל  הביטוח  סוכן  זאת,  עם  מלאה.  להיות 

תשלום מהלקוח".

מנהלת  הלשכה  כי  זה  בהקשר  ציין  הורנצ'יק 
19א.  סעיף  את  לבטל  במטרה  הרשות  עם  מגעים 
הביטוח  סוכני  ישתנה,  שהסעיף  לאחר  לדבריו, 
פעולות  על  מהלקוח  טרחה  שכר  לגבות  יוכלו 
במוצרים פנסיוניים, שהיום אסור לסוכנים לגבות 
תשלום עליהם. לדבריו, כל סוכן ביטוח יוכל לגבש 

לעצמו מחירון לפעולות השונות.
אחד הסוכנים העיר כי הלקוחות אינם 
כי  וציין  הביטוח,  לסוכן  לשלם  רגילים 
השוק  בחינוך  לסייע  צריכה  הרשות 
הסכים  ברקת  שלה.  האינטרס  גם  ושזה 
וציין: "לעיתים מי שחוסך גרוש מפסיד 
לירה". הוא פנה לסוכנים בנימה אישית 
עם  יחד  ילכו  שהסוכנים  ”ברגע  ואמר: 
שלכם.  בצד  יהיה  הרגולטור  הלקוח, 
על  רק  להתבסס  אפשר  שאי  לי  ברור 
הלקוח מבחינת התגמול. לכן משלבים“.

לדברי ברקת, יש הרבה כשלי שוק, בין 
היתר בהנחות קצרות טווח שגורמות 
טענו  הסוכנים  לטוויסטינג. 
את  שמייצר  שמי  מנגד 
קצרות  ההנחות  מודל 
הטווח הן חברות הביטוח 
שמובילות  מי  והן 
ברקת  לטוויסטינג. 
וסיפר  הטענה  עם  הסכים 
מודל  מגבשים  ברשות  כי 

הנחות ארוך טווח.
ידי  על  שהועלה  אחר  נושא 
הסוכנים הוא עלויות המסלקה הגבוהות; 
לאפשר  לא  מדוע  ברקת  את  שאלו  הם 
לחברות נוספות להתחרות בה. בתשובה 
של  בשיקולים  מדובר  כי  הממונה,  אמר 
מודל עסקי. עם זאת, ציין כי הרשות פועלת לשכלל 
נושא העלויות  וכי הרשות תבחן את  את המסלקה 

של המסלקה.
לה  נדרש  שהסוכן  הרבה  לטופסולוגיה  בהתייחסו 
אחת  שהעלתה  טענה  בפוליסה,  קטן  שינוי  בכל 
אוהב  לא  "אני  ברקת:  השיב  הצעירות,  הסוכנות 
ביורוקרטיה. אני מקווה שעם התפתחות הדיגיטציה 
מה   – לבדוק  שצריך  דברים  יש  ישתפרו.  הדברים 
מתוך  קורא  הוא  באמת  ומה  ללקוח  בפועל  מגיע 

המסמכים". 
כמן כן, גילה ד"ר ברקת כי ברשות עובדים על 
רפורמה בתחום פוליסות תאונות אישיות: ”בשבוע 
"הפוליסה תכלול  ופירט:  טיוטה", אמר  נציג  הבא 
רפורמה  תהיה  זו  יותר.  טובים  אחרים,  כיסויים 
משמעותית. גם בתחום אובדן כושר העבודה יהיו 

שינויים. נייצר מוצרים הרבה יותר טובים“.

הורנצ'יק: הלשכה מנהלת 
מגעים עם הרשות במטרה 
לבטל את סעיף 19א, דבר 
שיאפשר לסוכני הביטוח 

לגבות שכר טרחה על פעולות 
במוצרים פנסיוניים

סו"ב מטרני )בתמונת עיגול(. כנס הצעירים בארגון חברת עולם הבריאות
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קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם 
במקום הראשון בתשואות 9 שנים ברציפות*

מקוםתשואה מצטברת לתקופה**תקופה

מקום 
ראשון
9 שנים

ברציפות*

6.13% שנה אחרונה
5.2018 - 4.2019

41.85% 6 שנים אחרונות
5.2013 - 4.2019

59.05% 7 שנים אחרונות
5.2012 - 4.2019

66.09% 8 שנים אחרונות
5.2011 - 4.2019

83.02% 9 שנים אחרונות
5.2010 - 4.2019

14.08% שנתיים אחרונות
5.2017 - 4.2019

22.56% 3 שנים אחרונות
5.2016 - 4.2019

19.24% 4 שנים אחרונות
5.2015 - 4.2019

29.92% 5 שנים אחרונות
5.2014 - 4.2019

הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון לתאריך 30.4.2019  *הדירוג 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 
5.2010 4.2019<< 6.95; ב-8 שנים אחרונות 5.2011-4.2019<< 6.55; ב-7 שנים אחרונות 5.2012-4.2019<< 6.85; ב-6 שנים אחרונות 5.2013-4.2019<< 6.00; ב-5 שנים אחרונות 
5.2014-4.2019<< 5.37; ב-4 שנים אחרונות 5.2015-4.2019<< 4.50; ב-3 שנים אחרונות 5.2016-4.2019<< 7.02; בשנתיים אחרונות 5.2017-4.2019<<6.81; בשנה אחרונה 
5.2018-4.2019<< 6.13 • מדד שארפ ב-5 השנים האחרונות אלטשולר שחם מסלול כללי  1.17 • אין 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

זה לקחת אליפות 9 שנים ברציפות*

•

לפרטים <<

https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/?utm_source=agents&utm_medium=referral&utm_campaign=9yearstsuot


4 | 6 ביוני 2019 

־1 במאי נכנסה לתוקפה החלטת הממונה ב
ביטוח  סוכני  רק  לפיה  ההון  שוק  על 
ביטוח  למכור  יוכלו  ביטוח  וחברות 
נסיעות לחו"ל. זאת לאחר שבלשכת סוכני ביטוח 
בעל  רק  שכן  החוק  על  בעבירה  מדובר  כי  טענו 
רישיון למכירת ביטוח רשאי לעשות זאת. ההנחה 
הנסיעות  שביטוח  היא  ההחלטה  מאחורי  שעמדה 
אינו מוצר מדף ויש צורך במומחיות, ידע ורישיון 

על מנת למכור ביטוח לנוסעים. 
תלונות  מתקבלות  לצרכנות  שבמועצה  מסתבר 
ורכשו  לחו"ל  שנסעו  צרכנים 
ונאלצו  מותאם  לא  ביטוח 
תשלומים  עם  להתמודד 
בשל  בחו"ל  חולים  לבתי 
אובדן  פציעה,  או  מחלה 
או  בוטחה  שלא  כבודה 
ביטול  בשל  כספי  הפסד 

טיסה. 
המועצה  ביצעה  לכך  אי 
סקר צרכנים, באמצעות חברת 
גיאוקרטוגרפיה, בו נשאלו 500 אנשים מעל גיל 
כשני   ,67% הבאים:  הממצאים  עולים  ממנו   .18
שליש מהטסים לחו"ל, תומכים בהחלטה לאפשר 
לחו"ל.  נסיעות  ביטוח  למכור  ביטוח  לסוכני  רק 
על  ישפיע  לא  שהשינוי  אחוזים   78% זאת,  עם 

החלטתם לרכוש ביטוח נסיעות.
אומר  מרום  עופר  לצרכנות  המועצה  מנכ"ל 
התאמת  וכי  מדף  מוצר  אינו  נסיעות  "ביטוח  כי 
הביטוח למהות הטיול ולנוסע היא קריטית. עלות 
יום אשפוז ביוון שונה מעלות יום אשפוז בניו יורק 

שונה  הצבא  אחרי  לטיול  היוצא  לצעיר  וביטוח  
הגרים  ילדיו  את  לבקר  הנוסע  קשיש  של  מזה 
להיות  חייב  הוא  ביטוח  רוכש  כשצרכן  בחו"ל. 

סמוך ובטוח כי מי שמכר לו אותו מבין את מהות 
ואופי הנסיעה ־ ביטוח מותאם יחסוך עוגמת נפש 

וכסף רב". 

67% מהצרכנים תומכים בהחלטה לאפשר רק 
לסוכני ביטוח למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

כך עולה מסקר המועצה לצרכנות בעקבות ההחלטה לאפשר רק לסוכני ביטוח למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל < 
רונית מורגנשטרן 

 חברת 
ביטוח

  45%

קופות 
חולים

  21%

חברות 
אשראי

  19%

סוכן 
נסיעות

  12%

 • 66% מהטסים לחו"ל בחרו בעצמם את הגורם ממנו רוכשים 
את הביטוח 

• לשליש מהם הוצעה ההצעה לביטוח ואופיו על ידי סוכן/נציג
• 43% רכשו את הביטוח באתר האינטרנט אחרי הזמנת החופשה

• 48% מהצרכנים מבצעים זאת בשיחת טלפון 
• רק 7% רכשו את הביטוח בסוכנות הנסיעות

 • למעלה ממחצית מהרוכשים )54%( אומרים כי הפוליסה הותאמה למצבם 
הבריאותי ולאופי הנסיעה

• 1 מתוך 5 נוסעים )כ־20%( הפעילו את הביטוח באחת הנסיעות שלו 

החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

חברת אילן קארגלס מאחלת לכם חג שבועות שמח
עם הרבה הנאה מפרי העמל של כל השנה. 
כיסוי שבר שמשות, מראות צד ופנסים? 

שקוף שרק אילן קארגלאס!

שקוף שהולך להיות לנו חג שבועות שמח!

ביטוח נסיעות במספרים
מרבית הטסים לחו"ל, 95%, רוכשים ביטוח נסיעות דרך: 

עופר מרום

ת
ת לצרכנו

שראלי
ת: המועצה הי

צילום באדיבו

ביטוח נסיעות
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מדד השירות

דו"ח מדד השירות: קרנות ברירת המחדל 
שבחרה המדינה בתחתית הטבלה

רשות שוק ההון פרסמה השבוע את מדד השירות למוצרי הביטוח 2018: פסגות והלמן אלדובי בתחתית, כלל במקום 
הראשון בפנסיה, ילין לפידות מובילה בקופות גמל והחברות הישירות מהמובילות במספר התלונות בביטוחי הבריאות 

• נשיא הלשכה: "הפרמטרים של מדד השירות מתבססים רק על זמן התגובה" < רונית מורגנשטרן

פרסמה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
השבוע את מדד השירות למוצרי הביטוח 

המרכזיים בישראל לשנת 2018. 
דומה  התשלומים  והיקף  התביעות  מספר 
לאשתקד. בסך הכל הוגשו כ־689.5 אלף תביעות 
היקף  ב־2017.  תביעות  אלף  כ־690  לעומת 
התביעות שחברות הביטוח שילמו הסתכם ב־2018 
של  בהיקף  תביעות  שקל;  מיליארד  בכ־16.5 
כ־10.2 מיליארד שקל שולמו בביטוח רכב ודירה; 
תאונות  בריאות,  בביטוחי  שקל  מיליארד  כ־5 
וכ־1.32  לחו"ל  נסיעות  וביטוח  סיעוד  אישיות, 
מיליארד שקל באובדן כושר עבודה וביטוח חיים 
בכ־16.2  התביעות  היקף  הסתכם  ב־2017  ריסק. 

מיליארד שקל.

חמישה קריטריונים
תלונות,   4,439 לרשות  הוגשו   2018 בשנת 
בכ־31%  השנה.  באותה  הסתיים  שבירורן  או 
כנדרש.  שלא  פעלה  שהחברה  נמצא  מהתלונות 
ובכ־24%  תלונות   4,173 הוגשו   2017 בשנת 

מהתלונות נמצא שהחברה פעלה שלא כנדרש.
חמישה  של  השוואה  על  מתבסס  השירות  מדד 
רצון  שביעות  תביעות,  תשלום  קריטריונים: 
וכלים  מענה  זמני  ציבור,  תלונות  לקוחות, 
בצורה  פעולות  לבצע  האפשרות   - דיגיטליים 

דיגיטלית ועצמאית. 

מדד  פי  על  ביותר,  גבוה  שדורגו  החברות 
השירות במוצרי הביטוח השונים, הן: ביטוח רכב 
חובה - ביטוח ישיר, שירביט, כלל;  ביטוח רכב 
ג'( - ביטוח ישיר, ביטוח  )נזק עצמי וצד  רכוש 
ביטוח   - ותכולתה  דירה  ביטוח   ;AIG חקלאי, 
ביטוח   - בריאות  ביטוח  שומרה;   ,AIG ישיר, 
ישיר, הפניקס, כלל; ביטוח תאונות אישיות - 

חברה

ביטוח ישיר

שירביט

ביטוח חקלאי

שומרה

AIG

הפניקס

כלל

שלמה

איילון

מנורה

מגדל

הכשרה

הראל

הפול

86

81

84

83

83

81

81

76

81

79

77

82

80

81

85

79

80

84

84

81

79

76

79

79

78

79

78

80

84

83

79

74

81

78

81

72

79

79

69

76

75

67

77

81

74

79

77

73

76

72

70

75

84

78

73

74

71

70

72

71

74

72

67

73

72

75

60

70

79

73

78

73

77

74

69

65

65

73

72

72

63

67

70

62

62

67

בריאותרכושחובה נסיעות דירות
לחו"ל

סיעוד
)פרט(

תאונות 
אישיות

אבדן 
כושר 
עבודה

 סיכון 
חיים

מדד שירות חברות הביטוח 2018

88

85

86

77

76

75

72

80

)פרט(  סיעודי  ביטוח  כלל;   ,AIG ישיר,  ביטוח 
- מגדל, איילון, מנורה; ביטוח נסיעות לחו"ל - 
ביטוח ישיר, הפניקס, AIG; ביטוח אובדן כושר 
ביטוח  הפניקס;  כלל,  ישיר,  ביטוח   - עבודה 
סיכון חיים )ריסק מוות( - ביטוח ישיר, הפניקס, 
קרנות הפנסיה - כלל, הפניקס, מנורה;  איילון; 
קופות הגמל – ילין לפידות, אינפיניטי, אנליסט; 
ביטוח חיים משולב חיסכון – מנורה, הפניקס, 

מגדל.

"מצביעים ברגליים"
אמר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
בתגובה: "הפרמטרים של מדד השירות מתבססים 
רק על זמן התגובה. ישנם הרבה מאד פרמטרים 
שלא נמדדים אצל החברות הישירות וקיימים רק 
של  אישי  וייעוץ  ליווי  כמו  הביטוח  סוכני  אצל 

סוכן ומלחמה על תשלום התביעה.
מצביעים  שהמבוטחים  הוא  התוצאה  "מבחן 
בוחרים   - נכון  בוחרים  מהם  ו־80%  ברגליים 

לעבוד עם סוכן ביטוח".
סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי 

משורת  לפנים  תשלום  של  מדד  "אין  כי:  הוסיף 
וקיים רק  ישיר,  הדין, שלא קיים בחברות ביטוח 
בחברות המסורתיות בהן הסוכן מפעיל את כוחו 
וגודלו לתשלום תביעות, גם כשלא חייב לשלם".

בשנת  השירות  ברמת  שיפור  שהשיגו  החברות 
2018 הן: איילון - החברה השתפרה ברמת השירות 
בכל המוצרים הנמדדים; מנורה - החברה הציגה 
וביטוחי  רכוש  רכב  בביטוח  משמעותי  שיפור 
- החברה שיפרה את רמת השירות  מגדל  דירה; 
בביטוח אובדן כושר עבודה, בביטוחי רכב רכוש 
- החברה  כלל  ותאונות אישיות וביטוח בריאות; 
הציגה שיפור לעומת רמת השירות בשנת 2017 
 – שחם  אלטשולר  הנמדדים;  המוצרים  ברוב 
מדד  בציוני  משמעותי  שיפור  הציגה  החברה 

השירות בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל.

זמן המתנה לנציג
החברה  לנציג  ממוצע  המתנה  לזמן  בקריטריון 
הראל,  חברת  נמצאת  הבריאות,  ביטוחי  בתחום 
המתנה  זמן  עם  האחרון  במקום  בתחום,  הגדולה 
במקום  איילון  לעומת  דקות   6.47 של  ממוצא 
…

ישראל גרטי: "אין מדד של 
תשלום לפנים משורת

הדין, שלא קיים בחברות 
 ביטוח ישיר, וקיים 

רק בחברות המסורתיות"

*מקור: רשות שוק ההון
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מדד השירות

והפניקס  המתנה,  זמן  שניות   38 עם  הראשון 
במקום השני עם 1.20 דקות, חברה שנמצאת בין 

המובילות בענף זה.

ביטוחי בריאות
במדדים  מובילות  הישירות  שהחברות  למרות 
השונים במהירות התגובה, הרי שבתחום הבריאות 
ביטוח ישיר מובילה בתשלום התביעות אך נמצאת 
בשליש התחתון בכל הקשור למספר התלונות של 

.AIG מבוטחים כלפיה. מצב דומה קיים לגבי

פנסיה, גמל וביטוח סיעודי
קרנות  בשירות  ראשון  במקום  כלל  חברת 
הפנסיה. שיפור של 5 נקודות הושג במדד השירות 
שבולט  מה  אשתקד.  לעומת  הפנסיה  קרנות  של 
פסגות  המחדל  קרנות  של  שמיקומן  הוא  בטבלה 
והלמן אלדובי בתחתית הטבלה ומיטב דש רביעית 
עם  גמל  בקופות  מובילה  לפידות  ילין  מהסוף. 
ציון משוקלל של 86, פסגות קופות גמל ופנסיה 
השוק  ממוצע   .64 של  ציון  עם  האחרון  במקום 

בתחום זה - 75.
ירידה ממוצעת בציוני החברות בשירות בביטוח 
הראל  אשתקד.  לעומת  נקודות   3.1 של  סיעודי 
בלבד.   60 של  ציון  עם  זה  במדד  האחרון  במקום 

מגדל במקום ראשון עם ציון של 75.
מציינת  "איילון  למדד:  בתגובה  מסרה  איילון 
את  שמציגה  הביטוח  חברת  היא  כי  בסיפוק 

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

השיפור המשוקלל המשמעותי ביותר מכל חברות 
וישירות".  מסורתיות  וקטנות,  גדולות   - הביטוח 
מנכ"ל איילון, אריק יוגב: "הציבור יודע להעריך 

בכל  איילון  שהשקיעה  האדירים  המאמצים  את 
התחומים מאז הסקר הקודם".

של  בעיצומה  נמצאת  ״מגדל  נמסר:  ממגדל 

מהפכת שירות אשר במרכזה ניצבת טובת הלקוח 
ואנו רואים שיפור במדדי החברה".

שביכולתה  כל  עושה  ”החברה  נמסר:  מהראל 
לשפר את השירות לטובת הלקוחות, באופן שיבוא 
שוק  רשות  של  העתידיים  בסקרים  ביטוי  לידי 

ההון והביטוח“
ציין:  ופיננסים,  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
על השיפור המשמעותי  הסקר מעידות  "תוצאות 
שעשתה החברה בכל התחומים והיא מובילה בענף 
בפנסיה, ובזמני מענה בפנסיה, גמל, חיים ואכ"ע 
כל  מבין  הדיגיטליים,  השירות  מדדי  את  ואף 

החברות המסורתיות".

…

רוזנפלד: "מבחן התוצאה הוא שהמבוטחים מצביעים ברגליים 
ו־80% מהם בוחרים נכון - בוחרים לעבוד עם סוכן ביטוח"

 מדד שירות 
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*מקור: רשות שוק ההון

https://digital.isracard.co.il/digital-issuing/Insurance/?WizardType=Customer#/IdentifyAndCommunication


https://health2019.forms-wizard.co.il/website/index
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חוזרת למרכז הבמה

אלעד ב בין  השבוע  שהתקיימה  פגישה 
לבין  חקלאי"  "ביטוח  מנכ"ל  שלף, 
הנהגת הלשכה, סוכם על שילוב החברה 
המוצרים  על  דגש  שימת  תוך  הלשכה  בכנסי 

הייחודיים שהיא משווקת.
בבעלות  ביטוח  חברת  הינה  חקלאי  ביטוח 
האלמנטר  בכל תחומי  ועוסקת  הקיבוצים  משקי 
תוך דגש על קשר אישי עם סוכן הביטוח למול 
הנהלת החברה. בעקבות חידוש שיתוף הפעולה 
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  אמר  החברה  עם 
חזרה  חקלאי  שביטוח  שמח  "אני  רוזנפלד: 
לקדמת הבמה מול הלשכה, לחברה יש ייחודיות 

ואנחנו מעצימים חברות מוטות סוכנים".
כללי,  ביטוח  ועדת  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב 
אמר: "אנחנו בלשכת סוכני ביטוח, מברכים את 
החלטתו  על  חקלאי,  ביטוח  מנכ"ל  שלף  אלעד 
לגדול עם סוכני ביטוח ולשמש עבורם בית חם, 
וכן על שיתוף הפעולה עם לשכת סוכני ביטוח. 
בסוכני  שתראה  ביטוח  חברת  כל  לחזק  נמשיך 

הביטוח את ערוץ ההפצה העיקרי שלהם".

בכנס שקיימה ביטוח חקלאי השבוע בשפיים, אמר 
אלעד שלף לעשרות הסוכנים שהשתתפו באירוע: 
 – המוצרים  כל  את  להציע  החברה  בכוונת  "אין 

נמכור ביטוח רכב וביטוח דירה ורק עם סוכנים - 
נעשה את זה הכי טוב. ביטוח חקלאי צריכה להיות 

החברה השנייה או השלישית בתיק של כל סוכן".

ביטוח חקלאי חוזרת לשתף פעולה עם הלשכה
בפגישה שהתקיימה השבוע בין אלעד שלף, מנכ"ל "ביטוח חקלאי" לבין הנהגת הלשכה, סוכם על שילוב החברה בכנסי 

הלשכה ⋅ נשיא הלשכה: "לחברה יש ייחודיות ואנחנו מעצימים חברות מוטות סוכנים" < רונית מורגנשטרן 

ביטוח חקלאי. חוזרת לקדמת הבמה | צילום: באדיבות הלשכה

כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות בשב"ן, 

לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי חזר!

Extra ביטוח אפגרייד

מקצוענות חדשנות מחויבות
כי הראל בריאות זה - 

25
38

2/
25

66
2

אל
הר

דיו
טו

ס



הגיע הזמן להתקדם ולמכור ביטוח מנצח!
להצטרפות, פנה לחטיבת המכירות: 03-7569853

החל מ-1.6.2019

בדיקת COLONFLAG החדשנית 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!

ובמקום הראשון:

לראשונה ובלעדי באיילון!
בדיקת דם החוזה את הסיכון להימצאות סרטן 

המעי הגס ללא צורך בבדיקה פולשנית!
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פיננסים כנס לשכת רו"ח

הכוללים "  CRSוה־  FATCAה־ במסגרת 
על  מידע  התקבל  בינלאומי,  מידע  חילופי 
קיימן  באיי  ישראלים  של  חשבונות  אלפי 
נמצא  הדבר  דווחו.  לא  שחלקם  יודעים  שאנו 
לבדוק  מתכננת  המיסים  ורשות  חקירה  בשלבי 
את הנושא לעומק. כדאי לנצל את הליך 'הגילוי 
יתחדש".  ולא   2019 סוף  עד  שיימשך  מרצון' 
בכנס  המסים,  רשות  מנהל  יעקב,  ערן  אמר  כך 
הכלכלי של לשכת רואי החשבון בראשות איריס 

שטרק, שהתקיים השבוע באילת. 
ב־2018  שהחל  מרצון  בגילוי  יעקב,  לדברי 
הכל  סך  כה  עד  סוף השנה, התקבלו  עד  ויימשך 
ומתוכם 520 נמצאות כעת בטיפול,  964 בקשות 

197 בקשות נדחו ו־151 כבר אושרו.

"כלכלת חלטורות"
מתמודדת  שהרשות  לאתגרים  התייחס  יעקב 
איתם ונושאים שנבחנים התופסים נפח גדל בעולם 
בוחרים להיות עצמאיים,  ויותר צעירים  יותר  בו 

בכלל זה נושא מיסוי של "כלכלת חלטורות". 
במסגרת הפאנל בכנס התייחס מנהל רשות המסים 
ולגירעון  נוספת  בחירות  לתקופת  להיערכות 
כיצד  האוצר  לשר  תציע  הרשות  כי  והדגיש 
בצורת  לדוגמה  קיימים,  מס  כיסי  עם  להתמודד 
דיגיטליות  פלטפורמות  למיסוי  חקיקה  קידום 
"בנוסף,  בישראל.  מס  משלמות  ולא  שפועלות 
במע"מ  למיסוי  מתאימה  וחקיקה  חשיבה  נדרשת 
על הורדת אפליקציות מחו"ל, שכיום לא ממוסות. 
שיכולים  פטורים  מאוד  הרבה  כיום  יש  כן,  כמו 
דירה.  משכר  הפטור  נושא  כמו   הכנסות  לייצר 

על פי הערכות מיסוי שכר דירה יוביל לגבייה של 
כמיליארד שקל," ציין יעקב.

החשבון  רואי  "אנו  אמרה:  שטרק  איריס  רו"ח 
משמשים כשומרי סף של חברות, כמייצגי עסקים, 
כמי שמלווים ויועצים לעסקים מקטנים –בינוניים 
נמצאים  אנו  ענק.  תאגידי  לרבות  לגדולים  ועד 
חלק  להיות  ותפקידנו  הישראלי  המשק  בליבת 
העסקים  למען  הציבורי  הכלכלי  מהשיח  מרכזי 

ולעידוד הצמיחה.
מצד  חסמים  להסרת  בנוסף  קראה  שטרק 
להקל  קוראים  "אנו  הצמיחה:  ועידוד  הרגולציה 
מניכוי  פטור  לתת  מהיר,  בהליך  עסקים  בפתיחת 
הדרך,  בתחילת  כבר  חדשים  לעסקים  במקור  מס 
נוח  תשלומים  במספר  מס  חוב  פריסת  לאפשר 
את  לכבד  הדרך,  בתחילת  אשראי  לגייס  קשה  כי 

לפשט  ושומה,  ביקורת  בהליכי  המלאות  הזכויות 
מס  בהוצאות  הכרה  לאפשר  מרצון,  גילוי  הליכי 
קפה  בבתי  פגישות  על  הוצאות  כולל  לעצמאיים 
ואמון  תמיכה  מדיניות  יישום  תוך  אלו  כל  ועוד. 
רבות  התורמים  הקטנים  ובעסקים  בעצמאיים 
וגורם  אמיתי  מנוע  ומהווים  הישראלית  לכלכלה 
העסקה שמפרנס רבים", אמרה שטרק, שציינה גם 
כי היא רואה ערך מוסף רב בשיתוף פעולה עם כלל 

הארגונים הכלכליים לקידום נושאים מרכזיים. 

חייבים טיפול ממשלתי 
סו"ב ליאור רוזנפלד נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
התייחס גם הוא בדבריו למערכת הבחירות הנוספת 
חצי  נוספת תוך  בחירות  "מערכת  ואמר:  ב־2019 
להעביר  שרצינו  חוקים  לקיפאון  גורמת  שנה 
ביורוקרטיה  והמשך  תקיעות  הציבור.  לטובת 

וחסמים לא עושים טוב לכלכלה״. 
נשיא הלשכה הדגיש את משבר הפנסיה בישראל, 
הנוספות,  הבחירות  עקב  הממשלתי  השיתוק  שבשל 
ייפתר גם עוד שנה. הוא סיפר כי לשכת סוכני  לא 
ביטוח תגיש תוכנית מסודרת משלה לממשלה החדשה 
הפנסיה  גיל  להעלאת  הקשור  בכל  שתקום  לאחר 
שוחקים.  למקצועות  ההתייחסות  לרבות  המתוכננת, 

הוא קרא לארגונים האחרים להצטרף ליוזמה.
לדבריו, בגלל סגירת כאלף עסקים בשנה, ציבור 
הביטוח,  לסוכני  בדומה  יצטרך,  החשבון  רואי 

להילחם על מעמדו ולהמציא את עצמו מחדש. 
כמו כן, נשיא לה"ב עו"ד רועי כהן תקף את ראש 
רשות המיסים ערן יעקב ואמר: "תפסיקו להתעלל 
כל  טיפקס.  או  טוש  כל  תבדקו  אל  בעצמאיים, 

הגזירות שהרשות מטילה הן על העצמאים".

רוזנפלד: היעדר משילות בתקופת בחירות מכניסה 
מקלות בגלגלי החקיקה גם בתחום הביטוח ושוק ההון

מנהל רשות המיסים ערן יעקב התייחס לנושא בכנס הכלכלי של לשכת רואי החשבון • בנוסף, הרשות 
שוקלת מיסוי במע"מ על הורדת אפליקציות מחו"ל וכן מיסוי שכר דירה • הלשכה תביא לממשלה הבאה 

הצעת חוק להעלאת גיל הפרישה < רונית מורגנשטרן 

מתוך כנס לשכת רואי החשבון באילת | צילום: שלומי יוסף

רו"ח שטרק: "אנו רואי החשבון משמשים כשומרי סף של 
חברות, כמייצגי עסקים, כמי שמלווים ויועצים לעסקים 

מקטנים –בינוניים ועד לגדולים לרבות תאגידי ענק. אנו נמצאים 
בליבת המשק הישראלי ותפקידנו להיות חלק מרכזי מהשיח 

הכלכלי הציבורי למען העסקים ולעידוד הצמיחה"
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הישגים יוצאי דופן

 חדש בלשכה: מועדון הסוכן לכלכלה וחברה 
שיארח דמויות מרכזיות בציבוריות הישראלית

בנוסף, לאור הצלחת קמפיין דבר עם הסוכן שלי, אישר הוועד המנהל תוספת של 200 אלף שקל לקמפיין

"
אנו מקימים בלשכה את מועדון הסוכן לכלכלה 
וחברה, דבר שקיים בגילדות מקצועיות רבות. 
במסגרת פעילות המועדון, הפתוח לכל חברי 
תועבר  חודשיים,  מידי  הביטוח,  סוכני  לשכת 

הרצאה בלשכה, בנושאים שונים העומדים על 
סדר היום הציבורי במדינת ישראל, על־ידי 

בכירי המשק הישראלי".
ליאור  סו"ב  נשיא הלשכה  סיפר  כך 
המנהל  הוועד  בישיבת  רוזנפלד 
השבוע. במפגש הראשון ישתתפו ח"כ 

עמיר פרץ, שר הביטחון לשעבר שידבר 
על כיפת ברזל ותפיסת הביטחון הלאומי 

של ישראל, ופרופ' שמחה גולדין, אביו של סגן 
הדר גולדין ז"ל, שידבר על צמיחתה של מנהיגות 
חינוכית ועל מאבק המשפחה מול רשויות המדינה 

להחזרת גופת בנם.
רוזנפלד  ציין  אותם  הדברים  בין 
כי  המנהל,  הוועד  בישיבת  בסקירתו 
קיבלה  ההון  שוק  ש"רשות  גילה  הוא 
את בקשתנו ומדצמבר 2019, עבור 

נקבל   ,2020 לינואר  חידושים 
אישור קיום ביטוח אחיד לביטוחי 

העסקים. זו בהחלט תוצאה של עבודה 
קשה של הוועדה האלמנטרית בראשותו 

של סו"ב ישראל גרטי".
שמסמך  הלשכה,  נשיא  סיפר  עוד 
שהיה  הפנסיוני,  בתחום  החדש  ההנמקה 
לתוקף  להיכנס  אמור  והיה  ומסובך  ארוך 
לבקשת   2020 בינואר  ב־1  רק  יוחל  ב־1.7.19, 
עם  תדון  הפנסיונית  הוועדה  אז  "עד  הלשכה: 

רשות שוק ההון כדי לראות איך לצמצם 
אותו  ולהפוך  ההנמקה  מסמך  את 

רלוונטי יותר", אמר רוזנפלד.
הושגו  כי  גילה  רוזנפלד  כן,  כמו 
ובקרוב  יצרנים  שלושה  עם  הבנות 
האון־ליין  מחירי  להשוואת  הרביעי, 
לסוכני  "משלמים  הרכב:  בתחום  שלהם 
הביטוח באותו ערוץ עמלה מלאה ולא מתחרים 

במבוטחי הסוכנים באותה חברה", הדגיש.
אלף   200 של  תוספת  אישר  המנהל  הוועד 
שלי"-  הסוכן  עם  "דבר  הפרסומי  לקמפיין  שקל 
לדיווח  עדים  אנו  אדירה,  הצלחה  נחל  "הקמפיין 
בישראל  אזרחים  אלפי  מאות  של  כניסות  של 
בישיבה  רוזנפלד.  סיפר  ברשתות",  לסרטונים 

אושר גם מאזן 2018 של הלשכה.

מועדון הסוכן

הפניקס היא החברה הרווחית ביותר ברבעון זה 
 331 של  רווח  רשמה  הראל  שקל(.  מיליון   357(
מיליון שקל, מגדל וכלל, שספגו הפסדים ברבעון 
הראשון של 2018, עברו לרווחים, ומנורה מבטחים 

סוגרת את הרשימה. 
יש לציין כי על אף שקיים קשר בין היקף הנכסים 
הרווחיות  מידת  לבין  מנהלות,  ביטוח  שחברותה 
שהן עשויות להפיק מהם כתוצאה מעליות בשוק 
אלה  פרמטרים  שני  בין  ישיר  אין מתאם   – ההון 

ברבעון האחרון. כך למשל, מגדל מנהלת את היקף 
הנכסים הגדול ביותר )268 מיליארד שקל( ואילו 
הקטן  בתיק  מחזיקה  הפניקס,  הרווחים,  שיאנית 

ביותר )191 מיליארד שקל(. 
ולאחר  שרשמו,  המעודדים  הנתונים  בעקבות 
שכבר עמדו ברמת עודפי ההון שנדרשת מהן על 
הביטוח  חברות  צפויות  הביטוח,  על  הפיקוח  ידי 
לבעלי  דיבידנד  חלוקת  על  להודיע  הגדולות 

המניות. חברת הפניקס כבר עשתה זאת.

פרץ

גולדין

אחר פרסום הדוחות הרבעוניים מצטיירת ל
חברות  עבור  במיוחד  ורודה  תמונה 
דופן.  יוצאי  הישגים  שרשמו  הביטוח, 
ברבעון הראשון של 2019 הגיע הרווח הכולל של 
הראל,   – בישראל  הגדולות  הביטוח  חברות  חמש 
לסכום  וכלל  מבטחים  מנורה  מגדל,  הפניקס, 
מדהים של כ־1.4 מיליארד שקל, עלייה של קרוב 
גם  אשתקד.  המקביל  לרבעון  ביחס   )!( ל־770% 
הכולל,  ברווח  זינוק  רשמה  איילון  הביטוח  חברת 
 160% של  )עלייה  שקל  מיליון  ב־50  שהסתכם 

לעומת הרבעון המקביל(. 
המקור המרכזי לעלייה המרשימה הזאת הן עליות 
השערים החדות שנרשמו בשוקי ההון בארץ ובעולם 
חברות  השנה.  של  הראשונים  החודשים  במהלך 
הביטוח, שמנהלות עתודות של מיליארדי שקלים, 
בנוסף לניהול כספי מבוטחים ועמיתים בשוק ההון, 

מושפעות באופן ישיר מהתנודות בשוק. 
לעליות בשוק ההון היתה השפעה ממשית גם על 
ההכנסות של חברות הביטוח מגביית דמי הניהול 
המשתנים. חמש החברות הגדולות גבו יחד במהלך 
מדמי  שקל  מיליארד  מ־2  יותר  הראשון  הרבעון 
לעומת  מ־50%  יותר  של  בעלייה  מדובר  ניהול. 

הרבעון המקביל אשתקד.

שוק ההון ייצר רווחי שיא לחברות הביטוח 
הרווח הכולל שרשמו חמש חברות הביטוח הגדולות ברבעון הראשון של 2019 עומד על 

קרוב ל־1.5 מיליארד שקל • מדובר בזינוק מדהים של מאות אחוזים לעומת הרבעון המקביל 
אשתקד • הפניקס והראל רשמו את הרווחים הגדולים ביותר < מערכת "ביטוח ופיננסים"
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סוכן הוליסטי

סיימו 45  וסוכנות  סוכנים 
פיננסי  "מנטור  הקורס  את 
והסמכה  הכשרה  קורס   - למשפחה" 
במכללה  שהתקיים  מסוגו  ראשון 
ובחיפה.  אביב  בתל  וביטוח  לפיננסים 
הקורס  בוגרי  מתחילים  אלה  בימים 
בשלב המעשי, בו הם אמורים ליישם את 
הכלים שקיבלו – כל אחד אצל שלוש 

משפחות.
בכיר,  ארגוני  יועץ  נון,  בן  אריה 
המוביל עם הלשכה את שינוי התפישה 
כיועץ  הביטוח  סוכן  של  במקצועו 

לצרכי המשפחה הפיננסיים, בנה ומוביל את הקורס. 
גם  כאמור  וכולל  עיוניים  מפגשים   5 כלל  הקורס 
היעד  שקהל  חדשה  בתפישה  "מדובר  מעשי.  שלב 
שלה כרגע הוא סוכני הביטוח", אומר בן נון. "החזון 
שלהם כפי שהגדרנו אותו להוות יועץ לכל צרכי 
המשפחה הפיננסיים, כלומר, להעביר אותם ממצב 
ולהקצות  צומחת  למשפחה  שורדת  משפחה  של 

משאבים לטובת הגשמת היעדים שלה". 
לא  והיא  ויעדים  מטרות  לה  יש  משפחה  "כל 
אירוע   .1 סיבות:  משתי  אליהם  להגיע  מצליחה 

מגויס  הכסף  כשכל  ביטוחי,  גם  מתוכנן,  לא 
לטיפול באירוע כי אין ביטוח כמו שצריך; 2. הם 
המטרות  את  להגשים  כדי  לחסוך  מצליחים  לא 
ומוסיף: "הראייה היא ראייה  שלהם", הוא מסביר 
הוליסטית של 360 מעלות, כאשר המנטור המצויד 
בארגז כלים, תפקידו לשאול את בני המשפחה את 
השאלות הנכונות את כדי להציף את כל הצרכים 

הגלויים והסמויים למעלה". 
המשתתפים  מקרב  יחידה  תגובש  הקורס,  בתום 
שתלווה בליווי מקצועי במהלך כל השנה. "בוגרי 

עם  רציף  באופן  ייפגשו  הקורסים 
יעדים  להם  ייקבעו  המקצועי,  המנטור 
חברות  שעושות  כפי  בדיוק  ומטרות, 
מערך  פה  מייצרים  אנחנו  הביטוח. 
כי  ביטוח  חברת  של  לזה  אלטרנטיבי 
יחידה,  ביטוח  חברת  למעשה  פה  אין 
אלא לומדים לתת את כל הפתרונות", 

הסביר בן נון. 
כלכלת  הם:  בקורס  הנלמדים  התכנים 
למשפחה  שורדת  ממשפחה  משפחה, 
חיסכון,  תקציב,  ניהול  צומחת, 
תכנון  האישי,  העושר  ניהול  השקעות, 
לאחר  הפרקטיקה,  "בשלב  ועוד.  צוואות  פרישה, 
יעדכן  שהסוכן המנטור יאתר את צרכי המשפחה, 
עם  יחד  לעבוד  ויחל  איתו  שמלוויה  המנטור  את 
המשפחה. מדובר בעוד ערוץ להגדלת ההכנסה של 
סוכני הביטוח שבמסגרת עבודתם הם מכירים היטב 
להקים  הוא  שלי  החזון  שלהם.  הלקוחות  תיק  את 
למשפחות  פיננסיים  מנטורים   300 של  יחידה 
בלשכה, כמובן של מי שמתאים לכך", אומר בן נון.  
גם  והפעם  בספטמבר,  יתקיים  הבא  הקורס 

בירושלים, בנוסף לתל אביב וחיפה. 

 קורס מנטור פיננסי למשפחה: 
עוברים לשלב המעשי

45 סוכנים וסוכנות סיימו את קורס ההכשרה הראשון מסוגו < רונית מורגנשטרן 

הדרכה בקליק זה פשוטהדרכה בקליק זה פשוטהדרכה בקליק זה פשוט

כלל ביטוח ופיננסים מציגה הדרכה בקליק, מערכת ניהול online להדרכות שלך

שלך במרחב  למפ"ע  פנה/י  נוספים  לפרטים 

   בחירה אישית
של נושא ההדרכה

SMS-קבלת לו"ז הדרכה ב 
זימון ליומן ושמירת מקום

 צפייה בחומרי הדרכה
ומצגות מהדרכות קודמות בהן השתתפת

 הצעת נושאים חדשים
להדרכות שלך

משתתפי הקורס | צילום: באדיבות הלשכה



הפורום לקידום נשים בענף הביטוח בישראל,
בשיתוף איילון חברה לביטוח ולשכת סוכני הביטוח

מזמין אותך, סוכנת ביטוח חברת לשכה, 
לקורס ייחודי, במסגרתו נעניק לך כלים מקצועיים למינוף העסק שלך,

לפיתוח כישורי ניהול, משא ומתן, קידום דיגיטלי ועוד.
הקורס יתקיים בחודש ספטמבר ובסיומו תוענק תעודה למשתתפות.

פרטים נוספים בקרוב...

תובילי...
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דמי ניהול כפולים

בלוד, ב המחוזי  המשפט  ית 
אסתר  השופטת  בראשות 
בקשה  אישר  שטמר, 
ייצוגית בסך מאה מיליון  לתובענה 
בפוליסות  חוסכים  שהגישו  שקל 
חיסכון של חברות הביטוח הפניקס, 
לטענת  והכשרה.  הראל  מנורה, 
מהם  גובות  החברות  התובעים, 
סכום נוסף מעבר לדמי ניהול תחת 
הוצאות ישירות, שמנוכה מהתשואה 
תמכה  ההון  שוק  רשות  למבוטח. 

בטענות חברות הביטוח.
מיליון  לכארבעה  נוגעת  התביעה 
ייצוגית  כתובענה  והיקפה  עמיתים 
אך  שקל.  מיליארד  לכ־2.5  מגיע 
התביעה  כי  ציינה  שטמר  השופטת 
עליהם   למכשירים  רק  לא  נוגעת 
לביטוחי  גם  אלא  התביעה,  הוגשה 
אם  הפנסיה.  וקרנות  המנהלים 
לתביעה,  יצורפו  אלו  מוצרים  גם 
ומאחר שעוד עשר בקשות לתביעות 
ייצוגיות בנושא זה תלויות ועומדות 
־ הרי שהנזק הכספי שיספגו חברות 
לכחמישה  להגיע  עלול  הביטוח 

מיליארד שקל.
חברות  מניות  ירדו  הענק  תביעת  בעקבות 
השבוע  בתחילת  והראל  הפניקס  מנורה,  הביטוח 

בצורה חדה.
באמצעות  המבקשים,  של  העיקרית  הטענה 
כי  היא  יערי,  יצחק  ועו"ד  ברנע  גלעד  עו"ד 
הביטוח,  בפוליסות  צוינו  לא  הישירות  ההוצאות 

להשית  אין  כך  ומשום  אחר,  חוזי  עיגון  להן  אין 
חובות  כאשר  במיוחד  זאת  המבוטחים,  על  אותן 
האמון של חברות הביטוח כלפי המבוטחים הן מן 
המחמירות הקיימות בדין. ההיתר שניתן לחברות 
הביטוח לגבות את הוצאות ניהול ההשקעות אינו 
מחייב אותן לגבות את אותן הוצאות, וככל שאינו 
מהווה חלק מן ההסכמה החוזית – לא יחול ביחסי 

הצדדים.
תנאי  לפי  כי  קבעה  שטמר 
מהחוסכים  לגבות  ניתן  הפוליסה 
רק דמי ניהול של עד 2%, הוצאות 
מיסוי ותו לא. הגבייה של הוצאות 
־  השקעות  ניהול  בגין  נוספות 
קונה  הביטוח  כשחברת  למשל, 
השקעה  וקרנות  נאמנות  קרנות 
ומגלגלת את דמי הניהול שלהן על 

החוסכים ־ אינה חוקית לכאורה.
כי  טענו  הביטוח  חברות  מנגד, 
הם  להן  שמשולמים  הניהול  דמי 
הניהול,  שירותי  עבור  תמורה 
ההוצאות  את  לממן  אמורים  ואינם 
"יש  שלישיים.  לצדדים  הישירות 
להבחין בין דמי ניהול לבין הוצאות 
משולמים  ניהול  דמי  ישירות: 
באופן  נגבים  הביטוח,  לחברת 
משתנה מן המבוטח ונתונים למו"מ. 
משולמות  ישירות  הוצאות  ואילו 
לצד שלישי, נגבות באופן אחיד מן 
הנכסים, אינן ניתנות לחיזוי מראש 
המוסדיים  לגופים  ואין  ולמו"מ 
הפניקס,  טענו  להגדילן",  תמריץ 

מנורה מבטחים, הכשרה והראל.
יש לציין, כי רשות שוק ההון קבעה בשנת 2014 
ל־0.25%  הללו  הנוספות  ההוצאות  על  מגבלה 
בשנה, אך הכירה בזכות גבייתן. לפני כארבע שנים 
נדרשו חברות הביטוח גם להציג את העלות הזו 
בדיווחים למבוטחים מה שעורר את גל התביעות 

הייצוגיות בנושא.

ירידה חדה במניות חברות הביטוח בעקבות 
תביעה ייצוגית נגד החברות 

התביעה הייצוגית בגובה של מאה מיליון שקל הוגשה על יד חוסכים בהפניקס, מנורה, הכשרה והראל בגין דמי 
ניהול כפולים • בית המשפט המחוזי אישר את התביעה והנזק הצפוי לחברות עלול להגיע לכחמישה מיליארד 

שקל < רונית מורגנשטרן 

ההוצאות הישירות לא צוינו בפוליסות הביטוח, אין 
להן עיגון חוזי אחר, ומשום כך אין להשית אותן על 

המבוטחים, זאת במיוחד כאשר חובות האמון של חברות 
הביטוח כלפי המבוטחים הן מן המחמירות הקיימות בדין

דרכים
 שירותי דרך וגרירה

דרכים                                             מאחלת
חג שבועות שמח

הגבייה של הוצאות נוספות בגין ניהול השקעות אינה חוקית לכאורה





16 | 6 ביוני 2019 

השתתפות עצמית

מגדל רוכשת 35% מזכויות 
בניין משרדים יוקרתי במנהטן

מגדל חתמה על עסקת ענק במסגרתה תרכוש 
כ־35% מנכס מרכזי ויוקרתי ברחוב לקסינגטון 

425 במנהטן, ניו יורק, ששוויו למעלה מ־700 
מיליון דולר.

הנכס משמש כבניין משרדים והוא ממוקם 

במיקום המרכזי ביותר בעיר. בסוף אוקטובר 2018 
השלימה Vanbarton, המנהלת את העסקה עבור קרן 

פנסיה אמריקאית, את רכישת מלוא הזכויות בנכס, 
וכעת מגדל מצטרפת לעסקה ורוכשת מידי קרן 

הפנסיה כ־35% מההון תמורת 423 מיליון שקל

כשאריק יוגב ואריק זאבי נפגשו
במסגרת פעילות קידום אורח חיים ספורטיבי, נפגשו 

מנהלי ועובדי איילון בהובלת מנכ"ל החברה, אריק 

Inf@rbmedia.co.il :מחכים לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו

יוגב, עם ילדים אשר לוקחים חלק בפעילות קרן 
למצוינות אולימפית IFOE בהובלת אריק זאבי 
לאימון ספורטיבי משותף בפארק הירקון בתל 
אביב, במסגרתו ביצעו אימונים מגוונים )ריצה, 

פעילויות עם כדור ועוד(. 
באיילון מציינים שהפעילות הספורטיבית 

המשותפת עם ילדי העמותה תימשך ובמסגרתה 
ישתתפו עובדי ומנהלי החברה גם במרוץ 

"יוספטל" – שם ישתפו פעולה עם הילדים 
במקצי ריצה של 0ו־15 ק"מ.

  

איילון יחד עם זאבי … צילום: יח"צ

מגדל 
לקינגסטון 

… צילום 
באדיבות: 

מגדל

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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מחוז ירושלים שמואל אשורי וטליה נוימן | צילום: גיא קרן

גיל: 40
מצב משפחתי: נשוי + 2

רישיון: פנסיוני
ותק: 12 שנה

 מה עשית קודם ולמה בחרת להיות סוכן ביטוח?
"לפני שהפכתי להיות סוכן ביטוח שימשתי כיועץ 

משכנתאות בבנק. לאחר מכן, לפני שהפכתי לסוכן 
עצמאי, הייתי ראש צוות במחלקת ישירים של אחת 

מחברות הביטוח הגדולות. בחרתי והתאהבתי במקצוע 
הזה מכמה וכמה סיבות; במקצוע הזה יש הרגשה מאוד 

חזקה של שליחות עבור הלקוח, עד כדי כך שלפעמים אני 
מרגיש שאני המגן האנושי של הלקוחות שלי, דינמיקה, 

הכרות ועבודה מתמדת עם אנשים שונים בעלי דעות 
צרכים ודרכי חשיבה שונות וממעמדות שונות. השוק 

דינמי ומשתנה בקצב מסחרר – אין רגע דל של שעמום. זו 
עבודה עם המון סיפוק בעיקר במצב של תכנון ובניה של 

תיק סיכונים פנסיוני עבור הלקוח ומשפחתו".
 איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים?

"כחבר לשכה יחסית חדש, עד עכשיו אני די מרוצה. 

לדעתי הלשכה צריכה להקים מערך הדרכה בנושאים 
שונים שמיועדים לסוכנים הצעירים. כמו סדנת הדרכה 

של כמה מפגשים על ביטוחי הבריאות, על העולם 
הפנסיוני, ביטוחי מנהלים חדשים וישנים ועוד. כמו 

כן, סדנאות בנושא של גיוס לקוחות, התנהלות נכונה 
בהקמה, התנהלות בערוצים הדיגיטליים השונים".

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

“אני חושב שהתחום שלנו ילך ויהפוך לשירותי בעיקר 
ומי שלא ידע לתת שרות מקצועי, מהיר ואדיב יעלם 

מהשוק. לכן בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי בעל 
סוכנות בוטיק שיודעת לעטוף את הלקוח בכל תחום 

ההגנות הביטוחיות והפנסיוניות ברמה המקצועית 
והשרותית הגבוה ביותר".
 סיפור הצלחה לדוגמה?

"היה לי לקוח שקבל דחיה בתביעה מסוימת ואני הייתי 
בטוח שמגיע ללקוח כסף עבור המקרה שלו. לאחר 

אין ספור תכתובות וועדות והתייעצויות, חברת הביטוח 
אישרה את התביעה של הלקוח. זאת מהות השליחות 

שלנו כסוכנים וזאת הצלחה אחת מני רבות שאנו 
הסוכנים חווים בכל יום".

 טיפים לסוכנים צעירים?
"תמיד לראות את טובת הלקוח לפני הכל, לעבוד על 

פי החוק, לא להכנס לעסקה שתזיק ללקוח גם אם 
מדובר בעסקה גדולה מאוד. להיערך כלכלית, רגשית 

ומקצועית לקראת היציאה לדרך עצמאית, תמיד ללמוד 
דברים חדשים ולהתמקצע".

"המגן האנושי של הלקוחות שלי"

יובל כהן | צילום: באדיבות המצולם

סוכן צעיר

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

 בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והפעם סו"ב יובל כהן, סוכן ביטוח עצמאי

פיתוח סוכן הביטוח בעולם משתנה
כנס שהתקיים השבוע לסוכני מחוז ירושלים התמקד בשאלות ניהול משרד הסוכן ובנושאים מקצועיים

< רונית מורגנשטרן

הגיעו כ וסוכנות  סוכנים  ־120 
ירושלים  מחוז  של  העיון  ליום 
"מצודת  במלון  השבוע  שנערך 
הכותרת  תחת  הכנס,  בירושלים.  דוד" 
הביטוח",  סוכן  פיתוח   - משתנה  "העולם 
התמקד בשאלות ניהול משרד סוכן הביטוח 
ובנושאים מקצועיים. הוא התקיים בשיתוף 
המסלקה  איתוראן,  ביטוח,  שלמה  החברות 
שמשות.  ואילן  גרופ  קופל  הפנסיונית, 

מנחת יום העיון הייתה נטלי רותם.
את הכנס פתח יו"ר המחוז, סו"ב שמואל 
את  וסקר  הסוכנים  את  שבירך  אשורי, 
טליה  סו"ב  דיברה  אחריו  המחוז.  פעילות 
כיצד  שסיפרה  ירושלים,  סניף  יו"ר  נוימן, 

מקצועי  ידע  מהנגשת  נהנים  ירושלים  סוכני 
והדגישה, כי בסיועו של של סו"ב ליאור רוזנפלד, 
ו"כל  לירושלים  הגיעה  המכללה  הלשכה,  נשיא 

מה שיהיה במרכז – יהיה גם בירושלים".
השתלמויות  קיימנו   ,2019 שנת  "במחצית 
כמו  הסוכנים,  לבקשת  ובהתאם  רבים  בנושאים 
ראוי  ועוד.  בריאות  פיננסי,  פנסיוני,  למשל: 

לציין, ששיתוף הפעולה עם יושבי ראש הועדות 
הזדמנות,  וזו  ומבורכת.  זמינה  טובה,  בלשכה, 
בנושא  בהשתלמות  שמעוניין  מי  כל  כי  לבקש, 

מסויים, יפנה אליי וננסה לארגן", אמרה נוימן. 
רו"ח ג'קי מצא )משפטן( יועץ מיסים והשקעות 
וראש רשות המיסים לשעבר, העשיר את הסוכנים 
סו”ב  והביטוח".  החסכון  בעולם  מיסוי  ב"סוגיות 

סוכנות  "פרמיום  בעלי  הורנפלד,  דורון 
חבר   ,C.F.P קשת  רון  וסו"ב  לביטוח", 
"I־ על  דיברו  פנסיוני,  לביטוח  הוועדה 

AGENT - להיות תפוח בעולם הביטוח".
הרצאות נוספות הועבר על ידי גלית יאיר 
משלמה חברה לביטוח, סו"ב שמוליק חיות 
מהוועדה הבינדורית בלשכה ושחר שירצקי 

מקבוצת איתוראן.
סוכנות  "אלעד  מונין,  אריאל  סו"ב 
לביטוח" סיפר לנוכחים על "דרכים לניהול 
בן  עדי  עו"ד  הסוכן".  משרד  של  נכון 
אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה, עדכן 
את הסוכנים בסוגיות רגולטוריות שנוגעים 

לעולמם.
דיבר  הפנסיונית,  המסלקה  מנכ"ל  טל,  עמיר 
לפיתוח  כלי   - מהמסלקה  "הפרודוקציה  על 
העסקי של הסוכן". סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ 
נשיא לשכת סוכני ביטוח, עדכן את המשתתפים 
"שיחה  במסגרת  אלה  בימים  הלשכה  בפעילות 
הסתיים  הכנס  נשיא הלשכה".  מ"מ  עם  חופשית 

בארוחת צהריים עשירה.

כנס ירושלים



 תכנית הביטוח של איילון בשיתוף לשכת סוכני הביטוח הינה התכנית הוותיקה ביותר, 
 אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ- 25 שנים. לאיילון ניסיון מצטבר רב בניהול תביעות

בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח והצלחות מוכחות לאורך השנים.
 

תכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה, בין היתר:
פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים	 
הכפלת גבול האחריות לתקופה - הטבה חדשה!	 
חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר בתת גבול אחריות של 500,000 ₪* - הטבה חדשה!	 
השתתפויות עצמיות נמוכות	 
פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה	 
אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור	 
ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח, לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של חילוקי 	 

דעות עם המבטח
פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה	 
הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה	 
תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן	 
כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון ש״ח!	 
תקופת דיווח תביעות מוארכת - 180 יום לאחר סיום הפוליסה	 
הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות - 3 עובדים ראשונים כלולים	 
תוספת פרמיה של 50% בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות - הטבה חדשה!	 
כיסוי ליועצים פיננסיים בעלי הכשרה מתאימה	 
כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות / השקעות	 

*אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה
 

כסוכן ביטוח מקצועי, אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב. 
חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין, עת תצטרך להתמודד עם תביעה 

ולשלם השתתפות עצמית גבוהה. במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך.

איילון, הביטחון של סוכני הביטוח!
התנאים המחייבים בכפוף לתנאי הפוליסה

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל

לשירותך,
lisov@insurance.org.il | 03-6366508 .אריאל ארז, מנהל עסקים סוכנות ליסוב | טל



20 | 6 ביוני 2019 

רבות כ בתלונות  עוסק  אני  עיתונאי 
הביטוח.  חברות  כנגד  אלי  המשוגרות 
שהסקתי  והיחידה  האחת  המסקנה 
ריבוי  היא:  יום  מדי  המתגבר  הזה  מהשפע 
את  נדבות  כגשם  המציפים  והגדרות  סעיפים 

ראשיהם של המבוטחים.
המבוטח האופייני, המבוגר, בדרך כלל לאחר 
שפע  רזי  בכל  בקיא  איננו  לגמלאות,  שפרש 
היא  יודע  שהוא  מה  כל  וההגדרות.  הסעיפים 
העובדה האחת והיחידה: אני מבוטח, אני משלם 
המבטיחים  התשלומים  את  בחודשו  חודש  מדי 
לי כי ביום פקודה, כאשר חלילה אקלע לצרה, 

אני אקבל את התמורה המלאה עבור כספי. 
שפע התלונות שמגיעות לשולחני, כעיתונאי 
באותה  ונוגע  חוזר  צרכניות,  בתלונות  העוסק 
את  כספי  במיטב  שנים  שילמתי  עצמה:  טענה 
להם,  זקוק  אני  כאשר  ועכשיו,  הביטוח  דמי 
לשפע  אותי  ומפנים  ושוב  בלך  אותי  דוחים 
ישע.  וחסר  נבוך  ואני  סעיפים  ותתי  סעיפים 
גם פנייה לסוכן ביטוח לא תמיד טומנת בחובה 

בשורה מיטיבה.

שפה בהירה 
כיצד נחלצים מהמלכודת הזו שלכאורה נופלים 
בה רבים וגם טובים? האפשרות האחת היא מסר 
גלוי וברור של המבטח. לא הקראה מהירה של 

אלא  במייל  או  בטלפון  סעיפים  ותתי  סעיפים 
בדיוק  מה  ספק  לכל  מעל  יובהר  שבה  פגישה 
הנוהל  לכאורה,  מדובר.  בה  ההתחייבות  מכילה 
הזה מתקיים אך אם כן כיצד נולד שפע הפניות 
הצרכניות והתלונות על התחמקות מתשלום דמי 

ביטוח בעת מצוקה או צרה? 
מלבד הסבר מאיר עיניים יש לבקש ממנסחים 
רבי ידע הבקיאים בתורת נבכי השפה העברית 
לנסח מחדש את השפה המקצועית שרובה איננה 
מובנת כלל ועיקר. יש לתרגם מילולית לשפה 
הנוחת  הגדול  השפע  את  עיניים  ומאירת  קלה 
מצליחים  אינם  והללו  המבוטחים  ראשי  על 

להבחין בין ימינם לשמאלם פשוטו כמשמעו. 
למשל  כך  הזו,  המילולית  התקיפה  לנוכח 
ובשפה  עיניים  מאירות  באותיות  להאיר  יש 

תוכל  לא  המבוטח  ומדוייקת מתי אתה  בהירה 
יש  לך",  "דע  שילמת.  אותו  מהביטוח  ליהנות 
לומר לו, "הגעת לגיל הזה והזה ומרגע זה אתה 
חייב לדעת כי...", או, "בדקנו מחדש את תנאי 
הביטוח שלך והבנו שחל שינוי במצב בריאותך 
כי...",  שתדע  ראוי  כן  ועל  הגופני  במצבך  או 
וכך הלאה. שפה בהירה ומאירת עיניים חיונית 

מאוד.
ועוד עצה: בעולם האינטרנטי הכובש כל חלקה 
אינם  המבוגרים  המבוטחים  מקרב  רבים  טובה, 
מעיינים כלל ואינם מודעים לשפע ההסתייגויות 
מה  שלהם.  הביטוח  בעולם  החלים  והשינויים 
עושים? משגרים לביתו של המבוטח דף הוראות 
חדש ובו כל השינויים שהוא חייב לדעת אותם. 

זה אפשרי וזה רצוי. 
לחברת  מטלפן  מבוטח  כאשר  נוספת:  עצה 
הביטוח שלו עליו להמתין לעיתים שעה ארוכה 
ואלמלא  האישי.  מניסיוני  מדבר  אני  הקו.  על 
המבטחת  החברה  לצמרת  לזנק  מצליח  אני 
וממתין  בבכי  הדרך, ממרר  בשולי  נותר  הייתי 
חייב  הביטוח  עולם  נסכם:  הבה  לישועה. 
בהירה  קלה  בשפה  ולדבר  לאלתר  להשתנות 
ומובנת. לא עוד התחמקות ניסוחית המרחיקה 
אותנו המבוטחים מהידיעה בדבר זכאותנו. וכפי 
אחת  שעת  "יפה  חז"לנו  ידי  על  נאמר  שכבר 

קודם".

כאשר מבוטח מטלפן לחברת הביטוח שלו עליו להמתין 
לעיתים שעה ארוכה על הקו

  gideon@reicher.co.il: טרטרו אתכם? עבדו עליכם? תנו לנו להתרגז עבורכם. פנו אלינו

נקודה  למחשבה 

גם למבוגרים מגיע ביטוח ברור ומובן
מבוטחים רבים מלינים על כך שבעת צרה הם מופנים על ידי חברות 

הביטוח לסעיפים ותתי־סעיפים רבים ולא מקבלים את התמורה 
המלאה לכספם ‰ הנה כמה טיפים לסוכנים ולחברות < גדעון רייכר

לם
צו

המ
ת 

בו
די

בא
ם: 

לו
צי

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי : 050-650-7123 ארז בנחייל, סמנכ"ל מכירות

www.dr-pach.co.il - חפשו אותנו ברשת

סוכנים/ות יקרים/ות!

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית / הסדרי צד ג‘ (חיבוקים) מול חברות ליסינג וציי רכב / מנהל אירוע אישי צמוד / 
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח / אחריות לכל החיים על פחחות וצבע

               מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית 

אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע 

מצגאון-ליין לתביעות צד ג‘ - מערכת מצג
מבית ד“ר פח וצבע
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 האם לשלול תגמולי ביטוח או 
לחייב תשלום תגמולים מופחתים?

 כיצד להתנהל מול מבוטח שאפשר לנהג שלא עומד במגבלת הגיל לנהוג, 
וזה היה מעורב בתאונה? < עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של היועמ"ש

רן
 ק

יא
: ג

ום
יל

צ

הרות של דיו אשר נספג על דפים צהובים נ
בעת כתיבת כתבי טענות ופסקי דין בנוגע 
של  לפתחו  הונחה  והנה  שבנדון,  לשאלה 
בית המשפט העליון סוגיה נוספת שהוכרעה ברוב 

קולות השבוע. 
כדי  הדין  בפסק  אין  כי  עתה  כבר  לומר  חשוב 
ועל  הביטוח  סוכן  של  העבודה  דרך  את  לשנות 
את  הלקוח  מול  ולוודא  לבדוק  הביטוח  סוכן 
את  ולהתאים   - הדרושים  הספציפיים  הצרכים 
)בין  ולמשפחתו  לו  ביותר,  המתאימה  הפוליסה 
חתך  או  צעירים  נהגים  עם  לקוח  על  מדובר  אם 
"מסלול  יוצר  אינו  הדין  פסק  שונה(.  גילאים 
ירוק" לרכוש ביטוח לגיל שאינו מתאים, ההיפך, 
תגמולים מופחתים, ככל שלא תטען כוונת מרמה, 
יפחיתו בעשרות אחוזים את הפיצוי המלא ויובילו 

לחסרון כיס של המבוטח.
מבוטח רכש פוליסת ביטוח )מקיף או צד שלישי( 
לאדם  מאפשר  המבוטח  גיל.  מגבלת  הכוללת 
שאינו עומד במגבלת הגיל לנהוג ברכב וזה עובר 
תגמולי  את  שוללת  הגיל  מגבלת  האם  תאונה. 
סיכון" שמעניקה  "החמרת  מהווה  רק  או  הביטוח 

פיצויי מופחת?
המשפט  בית  שופטי  שני  קבעו  דעות,  ברוב 
"החמרת  מהווה  במגבלה  העמידה  אי  כי  העליון 
מופחתים.  ביטוח  תגמולי  מעניקה  אשר  סיכון" 
בדעת המיעוט, ציין השופט כי היה מקום לדחות 
את התביעה ולא להעניק תגמולי ביטוח למבוטח 

שלא קיים את מגבלת הגיל.
היועמ"ש לממשלה טען כי יש מקום להחיל גישה 
הוא  זאת  אך עם  פרו צרכנית לטובת המבוטחים 
מבחין בין התרשלות בשלב כריתת חוזה הביטוח 
אשר יגרור שלילת כיסוי, למול מצב בו המבוטח 
שיוביל  דבר  הפוליסה,  קיום  באופן  התרשל 

לתגמולי ביטוח מופחתים. היועמ"ש ערך אבחנה 
שהוחמרו  הביטוח  בחוזה  הכלולים  סיכונים  בין 
במרוצת הזמן )החמרת סיכון(, לבין  סיכונים שכלל 
אינם כלולים בחוזה הביטוח ולהם אין כיסוי. לגופו 
של מקרה, הדגיש היועמ"ש כי המבוטח ידע על 
אין מקום לתשלום תגמולי  ומשכך  הגיל  מגבלת 
תשלום  כי  היועמ"ש  הוסיף  מכך  יתרה  ביטוח. 
תגמולים חלקיים יוביל להתייקרויות של תעריפי 

הביטוח וכי חלק מחברות הביטוח אף החמירו את 
התנאים לאור הלכת סלוצקי. 

דעת המיעוט הדגישה כי המבוטח הוא שתחם את 
הסיכון, שהרי הוא היה יכול לרכוש פוליסה המכסה 
יותר  זולה  פוליסה  מיוזמתו  בחר  הוא  אך  נהג,  כל 
המיגון  דרישת  שם  סלוצקי  לפרשת  בניגוד  וזאת 
היתה דרישה של המבטח. דעת המיעוט הוסיפה כי 
אין מקום לקבל את התפיסה לפיה יש להסיט את 
פוליסות הביטוח מעולם "דיני החוזים" לעולם של 
"אחריות מיוחדת" של המבטח. בנוסף הלכת סלוצקי 
לא זהה למקרה דנן ולכן אין מקום להחיל דין זהה 

בתיק. 

נחלקו  בה  כוונת המרמה, אשר  סוגיית  כן,  כמו 
דעותיהם של שופטי הרוב, זכתה אף היא לתגובת 
בעמדתה  לבסוף  צידדה  אשר  המיעוט  עמדת 
ברק־ארז,  דפנה  השופטת  של  יותר  המחמירה 
לפיה רכישת פוליסה שאינה מכסה נהגים צעירים 
על  לנהוג  צעירים  לנהגים  לאפשר  מטרה  מתוך 
פיה מהווה כוונת מרמה השוללת תגמולי ביטוח. 

ברק־ארז, המשיכה בהתאמה לפסק דינה בפרשת 

סלוצקי, את "הלכת המידתיות"  אך עושה אבחנה 
"תכנון  קיים  בהם  למקרים  בנוגע  זה  לעניין 
שרכשו  הורים  בהם  מקרים   – כלומר  מוקדם" 
לנהוג  הצעירים  לילדיהם  ומאפשרים  פוליסה 
ללא כיסוי עקב מגבלת הגיל - הדבר אשר ייחשב 
מרמה ככל שיהיה "דבר מה נוסף", למול מקרה בו 
הילד הצעיר מחליף הורה באופן חד פעמי עקב כך 
שההורה לא חש בטוב במהלך הנהיגה, מקרה שלא 
ייחשב למרמה ויש מקום לתשלום תגמולי ביטוח 

מופחתים.  
גרוסקופ, תמך בעמדתה של השופטת   השופט 
מופחתים.  תגמולים  תשלום  לעניין  ברק־ארז, 
אליה  המרמה"  "כוונת  את  מצמצם  הוא  זאת  עם 
התייחסה וקובע כי יש לקבוע כוונת מרמה רק אם 
במטרה  פסול  מניע  מתוך  פעל  המבוטח  כי  יוכח 

לקבל תגמולי ביטוח שהמבוטח אינו זכאי להם. 
השלום  המשפט  לבית  רוב  בדעת  הוחזר  התיק 
לבחון האם המבוטח פעל בכוונת מרמה אם לאו. 
עו"ד  חברי,  את  לברך  רוצה  אני  אישית,  ובנימה 
לבית  בערעור  המבוטח  את  ייצג  אשר  גבע,  ג'ון 

המשפט העליון.
האם  ידוע  לא  זה  מאמר  כתיבת  למועד  נכון   

תוגש בקשה לדיון נוסף על ידי חברת הביטוח. 

האם מגבלת הגיל שוללת את תגמולי הביטוח או רק מהווה 
"החמרת סיכון" שמעניקה פיצויי מופחת?

 הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת 
סוכני ביטוח

חשוב להתאים את הביטוח לגיל הנהגים
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דרושים

לסוכנות ביטוח מובילה בדרום, דרוש בעל רישיון ביטוח 
פנסיוני לניהול תיקי לקוחות ומנהל תיקי השקעות, בוגר 

בית השקעות לשיווק וטיפול בתיקי לקוחות לפרטים: 
haybit@haybit.co.il  נייד: 0542144567

דרוש סוכן בעל רישיון למשרדינו באשדוד. פרטים 
נוספים ב: 050-2144885

לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידה לחצי משרה. 
izik@ozmab.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

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
 5185180 לרון 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 
info@shimshi.net :חיים ניתן לשלוח למייל

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 
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

שכירות משנה

ברחוב החילזון 15 רמת גן , משרד משופץ אדריכלי , 
תקרות גבוהות , מואר , קומת קרקע עם גינה אחורית , 

יש מטבחון , באמצע 4 חברות ביטוח , סופר מרכזי . יש 
אפשרות ל 5 חדרים 100 מטר מחיר 5900 ₪ כולל ארנונה 

, אחזקה , מים חשמל כולל חנייה אחת. או אפשרות 
להשכיר חדר 15 מטר מחיר 1500 ₪ כולל ארנונה , 

אחזקה , מים חשמל. לפרטים: 037575439

להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 
בכפר-סבא. מיידי, כולל ריהוט 052-2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

להשכרה לתקופה ארוכה, משרד יפהפה המשמש 
סוכנות ביטוח, ברחוב הרכבת בתל אביב.213 מטר 

בקומה 5, + 7 חניות 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.
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 לפרטים – שלמה

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 umi ראשל"צ בגדלים 
שונים מ 60־ 450 מר + חניות ריהוט חלקי ומלא 

זמינות מיידית מחיר 60 ש"ח למר + 18 ₪ דמי ניהול 
052־6882202

 להשכרה / מכירה במגדל בסר 4, ברחוב מצדה 7 
בני ברק, 418 מ״ר, קומה 22, לצפון, גמר מפואר, 

פרקט עץ, שטוף אור, שירותים/מקלחת באגף 
הנהלה, 2 חדרי ישיבות, נוף מהמם + 8 חניות + 2 

מחסנים. 13 חדרים. אפשרות לעוד 13 עמדות 
עבודה. חדש לחלוטין מהקבלן. נבנה וחולק לפי 

צורכי סוכנות ביטוח. לפנות : 050־5212228 שקד 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות מובטחת 

לפרטים: haybit@haybit.co.il  נייד: 0542144567

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.com הנייד 

שלי לפרסום 0527703399

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 משרדים. 0528741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יונתן 

מרכוס על פטירת אימו

פרל מרכוס ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה עודד 

רחלי על פטירת אימו

גאולה רחלי ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יונתן 

מרכוס על פטירת אימו

פרל מרכוס ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה דורון 

אופיר על פטירת אשתו

נאוה רשל אופיר ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יונתן 

מרכוס על פטירת אימו

פרל מרכוס ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה דודי 

אילת על פטירת אביו

רפאל אילת ז"ל
שלא תדע עוד צער

נדחה הקיצוץ בקצבאות

בשורה לגמלאי קרנות הפנסיה הוותיקות: 
נדחה הקיצוץ בקצבאות הגמלאים

נדחה הקיצוץ של כ־1.26% בקצבאות ⋅ בנוסף: תקודם חקיקה 
לדחיית גיל הפרישה לנשים < רונית מורגנשטרן

שרי " הממשלה,  ראש  בין  שנערכו  בדיונים 
ההון,  שוק  על  והממונה  והעבודה  האוצר 
הפנסיה  בקרנות  הקיצוץ  יבוטל  כי  הוחלט 
אמור  שהיה  הוותיקות,  בקרנות  החוסכים  של 
חוק  תזכיר  יוכן  במקביל,  החודש.  להתבצע 
בנושא גיל הפרישה לנשים". כך נמסר ממשרד 

העבודה והרווחה בראשות השר חיים כץ.
הוותיקות  הקרנות  גמלאי  אלף  בכ־270  מדובר 
שהקצבאות שלהם היו אמורות לקטון ב־1.259% 
עקב גרעון שנוצר מאי העלאת גיל הפרישה של 

הנשים.
ההסתדרות  של  האיום  רקע  על  הושג  הביטול 
הוא טרם  כי  בהשבתת המשק, שמיהרה למסור, 
רשמי  מסמך  ההסתדרות  תקבל  אשר  עד  הוסר 
מד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, 

שמאשר רשמית את ביטול הקיצוץ.
דיון  אתמול  קיימה  הכנסת  של  הכספים  ועדת 
בנושא ונמסר כי בעקבות לחץ שהפעילו חבריה 

משה גפני, קיבלה רשות  והעומד בראשה, ח"כ 
הקיצוץ,  את  לדחות  הדרישה  את  ההון  שוק 
צעד שיאפשר בחינת פתרונות ראויים לגירעון 
האקטוארי, כתחליף לקיצוץ שנקבע לחודש זה.

ההחלטה  על  בירך  גפני,  משה  הוועדה  יו"ר 
ואמר: "הצבענו היום על דחייה לינואר במסגרת 
חוסכים  אותם  למען  זאת  דרשנו  הוועדה,  דיון 
ואני שמח שהדבר קורה. אך  חייהם  שעבדו כל 
הפרישה  גיל  לדחיית  החוק  את  נביא  ננוח,  לא 
לנשים ונקדם אותו על מנת לוודא שהגזרה מעל 

קרנות הפנסיה הוותיקות לא תשוב".
קשה  ביקורת  נמתחה  הכספים  ועדת  בישיבת 
ההסתדרות  יו"ר  כחלון.  משה  האוצר  שר  על 
הזכיר  לבן,  מכחול  ניסנקורן  אבי  ח"כ  לשעבר, 
שקל  ירד  לא  שבתקופתו  התחייב  שכחלון 

לגמלאים.

חיים כץ | צילום: אבי חיון 


