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נפתלי בנט:

"אנשים
מעדיפים
לקבל מענה
אנושי ,לכן
סביר שנראה
סוכני ביטוח
גם בעתיד"
שר החינוך היוצא בראיון מיוחד
שיתפרסם במלואו במגזין "ביטוח
ופיננסים" בכנס הפיננסים " סוכני
הביטוח מצויים בתקופה משמעותית
של שינוי בשוק" > עמ' 2

ביטוח בריאות פרטי

קשר הדוק

סו"ב גיל ורדי מסביר על
היתרונות של הביטוח הפרטי
אל מול הביטוח המשלים
בקופת החולים

הנהגת הלשכה והממונה
נפגשו עם ראשי העדה
הדרוזית" :נפעל לפתרון
בעיית ביטוח החובה
במגזר" > עמ' 5

> עמ' 16

AppToYou

שלמה ביטוח משיקה ביטוח רכב
חדשני ,שישווק רק ע"י הסוכנים
ויאפשר ללקוחות לשלם בהתאם
לקילומטרים שרכבם צבר
ולאיכות הנהיגה > עמ' 3
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נפתלי בנט" :נבחן מתן אפשרות
לכנסת להטיל ווטו על חוזרי הממונה
על רשות שוק ההון"

שר החינוך היוצא ,המתמודד ברשימת הימין המאוחד לכנסת ,בראיון מיוחד ל"ביטוח ופיננסים" 
הראיון המלא יפורסם במגזין המודפס שיופץ בכנס הפיננסים > רונית מורגנשטרן
נבחן בחיוב מתן אפשרות לכנסת להטיל ווטו
על חוזרים מטעמו של הממונה על שוק ההון,
הביטוח והחיסכון ,אם ישתכנעו חברי הכנסת
שנזקם עולה על תועלתם .זו רשות עצמאית רק
משנת  2016וכלל לא בטוח שזהו מודל הפיקוח
המתאים והיעיל ביותר" .כך אומר שר החינוך
היוצא נפתלי בנט (הימין המאוחד) ובעבר שר
הכלכלה ,בראיון בלעדי ל"ביטוח ופיננסים"
שיפורסם במגזין המודפס שיופץ בכנס הפיננסים
השנתי של הלשכה.
לדברי בנט ,יש בכל מקרה ,להכפיף את רשות
שוק ההון ,הביטוח והחיסכון לדרישות ה־RIA
המקובלות ביתר תחומי המשק לפני קביעת
רגולציה חדשה" .הצבת יעדים ומדדי הצלחה
ברורים ,בחינת תופעות לוואי ושקילת חלופות
לפני מעבר ליישום הם המינימום הנדרש לפני
קביעת רגולציה חדשה ,ולא ביורוקרטיה מיותרת.
כפי שהרשות מצפה לסטנדרט התנהלות גבוה
מצד המפוקחים על ידה ,מן הראוי שתתחיל בבית
ותתנהל בצורה האחראית והמקצועית ביותר.
"ה־ RIAהכרחי בעיקר מכיוון שלעיתים קרובות,
תופעות הלוואי של רגולציה חדשה חמורות יותר
מהבעיות שהיא באה לפתור .לדוגמה ,בהחלט
ייתכן שהחתמת לקוח על  20מסמכים במקום
על  2תגרום לו פשוט לוותר כליל על עיון בהם.

"

בנט | צילום :לעמ

ואם מטרת הרגולציה היתה להגדיל את המודעות
בציבור ,תוצאה כזו משמעה כישלון" ,מסביר בנט.
בנט מבטיח כי מפלגתו תסייע לעצמאים

גרסה  10של ממשק הניוד במסלקה ועדכון גרסה
 3של ממשק מעסיקים נדחו ל־ 22בספטמבר

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון הודיעה על דחיית עליית גרסה  10של ממשק הניוד במסלקה
הפנסיונית ועדכון גרסה  3של ממשק המעסיקים ל־ 22בספטמבר  .2019הגרסאות היו
אמורות לעלות בתחילת אוגוסט .2019
במכתב למנהלי הגופים המוסדיים ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ומנהלי הבנקים ,מסביר הראל
שרעבי ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,כי הוחלט על הדחייה נוכח המורכבות התפעולית
שעלולה להיגרם מעדכון ממשק מעסיקים במהלך חציו הראשון של החודש ועקב פניות בקשר
לנושא שהגיעו מגופים מוסדיים ומעסיקים לרשות שוק ההון.
עם עליית ממשק הניוד לאוויר ,יפעלו החברות מול המסלקה הפנסיונית בכל נושא הקבלה
והעברת הקבצים ביחס לממשק הניוד.

ביטוח
ופיננסים

"סוכני
הביטוח
מצויים
בתקופה
משמעותית
של שינוי
בשוק
ולכן חיוני
להבטיח
להם
רגולציה
יציבה
ויעילה ככל
האפשר"
ולעסקים הקטנים ובהם סוכני הביטוח" :נעשה כל
מאמץ לצמצם דרישות מיותרות וחובות רישוי,
להבהיר תהליכים מבולבלים ולהעביר כל מה
שניתן מבחינת רישוי וכדומה לביצוע עצמי ברשת,
כפי שעשתה לדוגמה חברתי איילת שקד עם
הטאבו במשרד המשפטים .סוכני הביטוח מצויים
בתקופה משמעותית של שינוי בשוק ולכן חיוני
להבטיח להם רגולציה יציבה ויעילה ככל האפשר".
איך אתה רואה את עתידו של סוכן הביטוח?
בנט" :הכישורים הנדרשים מסוכן ביטוח יכולים
בוודאי להתאים גם לתחומים פיננסיים ונוספים,
וככל שישנם חסמים לפעילות של סוכני ביטוח
בתחומים הללו נשמח לבחון כיצד נכון להסיר אותם.
גם כאשר קיימות חלופות טכנולוגיות יעילות,
אנשים רבים עדיין מעדיפים לקבל מענה אנושי
ולכן סביר להניח שנראה סוכני ביטוח גם בעתיד".
הכנס יתקיים ב־ 4.9.2019בהיכל התרבות חבל
מודיעין שבקריית שדה התעופה.

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 :
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מהפכה בענף הביטוח :שלמה ביטוח
משיקה את AppToYou
הפוליסה הדיגיטלית של החברה תאפשר למבוטח לשלם על ביטוח רכב משולב לפי ק"מ ואיכות
נהיגה • המוצר ישווק רק ע״י סוכנים • סו"ב גרטי" :הסוכנים ידעו להוקיר את החברה ולהעמיק את
הסינרגיה מולה" > "ביטוח ופיננסים"

ש

למה ביטוח הודיעה השבוע על השקת
מוצר ביטוח דיגיטלי חדשני בשם
 ,AppToYouשיאפשר ללקוחותיה
לשלם על פוליסת הביטוח לרכב בהתאם למספר
הקילומטרים שהרכב צבר בפועל במהלך החודש
ואיכות הנסיעה שלהם .בכך ,לראשונה בישראל,
עלות פוליסת הביטוח תתבסס על כמות ואיכות
הנהיגה.
טובי שמלצר ,משנה למנכ"ל שלמה ביטוח
ציין כי "בתור חברה ששקיפות ,אמינות ,חדשנות
ובעיקר הוגנות הם 'שמות המשחק' המובילים
אצלה ,השקתה של אפליקציית AppToYou
מהווה בעינינו מהלך טבעי וראוי ,אשר באמצעותו
אנו נוכל להעניק ללקוחות ולמצטרפים חדשים
לביטוח שלנו שירותים מתקדמים ,דיגיטליים
ומותאמים באופן מיטבי ואישי לצרכי הלקוחות,
במחירים משתלמים".
איך זה עובד? מצטרפים למסלול דרך סוכן
הביטוח של החברה ,מתקינים רכיב חכם ברכב,
מורידים את אפליקציית "”AppToYou
למכשיר הסמארטפון ומתחילים להרוויח כבר
מהחודש הראשון ,מבלי לשלם על מה שלא
נוהגים .בעל הפוליסה יוכל להתעדכן בנתונים
בכל עת דרך האפליקציה .חשוב לציין ,כי התהליך
כולו יתבצע דרך סוכני הביטוח של החברה ,ולא

השירות
החדש
באפליקציה

גרטי ושמלצר | צילומים :שלומי דעי ועזרא פרג

באמצעות מוקד שירות או מכירה ישירה.
השירות החדש זמין לקהל הרחב ,לכל נהג

השירות החדש זמין לקהל
הרחב ,לכל נהג המחזיק
ברישיון נהיגה ובכל ותק נהיגה,
אך יכול להתאים במיוחד
למבוטחים שלא מרבים לעשות
שימוש ברכבם ,כמו בעלי רכב
שני או שלישי בבית
סו"ב ישראל גרטי" :מברך על
המוצר של שלמה ביטוח ,שבא
לטובת בירור והתאמה נכונה
יותר של צורכי המבוטחים.
יתרה מכך ,אני גם שמח
שהחברה החליטה שהמוצר
ישווק על ידי סוכני ביטוח"

המחזיק ברישיון נהיגה ובכל ותק נהיגה ,אך יכול
להתאים במיוחד למבוטחים שלא מרבים לעשות
שימוש ברכבם ,כמו בעלי רכב שני או שלישי
בבית ,רוכבי אופניים חשמליים ,אנשים שגרים
קרוב למקום עבודתם ,כאלה שנוסעים בעיקר
למרחקים קצרים או משלבים שימוש ברכבת כדי
להגיע לעבודה.
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד" :השיחות
הרבות עם שלמה ביטוח נושאות פרי ,מכירה
דיגיטלית אבל עם סוכן .משמח ומרגש ששלמה
דבקים בדרך העבודה הזאת הם רק ירוויחו מזה.
האזנתי לטובי שמלצר בראיון ברדיו ,הוא הדגיש
את חשיבות הסוכן ועל כך שיבורך".
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הועדה לביטוח כללי
בלשכה" :אני מברך על המוצר של שלמה ביטוח,
שבא לטובת בירור והתאמה נכונה יותר של צורכי
המבוטחים .יתרה מכך ,אני גם שמח שהחברה
החליטה שהמוצר ישווק על ידי סוכני ביטוח ,בעלי
מקצוע שמבינים את המבוטחים וצורכיהם .שלמה
ביטוח מוכיחה שוב שגם בדיגיטציה אפשר לעבוד
יחד ,יד ביד עם סוכני הביטוח לטובת המבוטחים
ואין לי ספק שסוכני הביטוח מעריכים את המהלך
המבורך ויידעו להוקיר שיתוף פעולה מקצועי זה
אשר בוודאי יעמיק את הסינרגיה למול החברה".

אם הביטוח שלנו
היה קולה...
היית משלמת רק
על החלק הזה!

AppToYou

רכביטוח
ק״ב לפי
מ!

משלמים על כמה שנוהגים

איך זה עובד?
מצטרפים למסלול דרך סוכן הביטוח ,מתקינים חיישן חכם ברכב ,מורידים אפליקציה
פשוטה לנייד ומתחילים להרוויח כבר מהחודש הראשון מבלי לשלם על מה שלא נוהגים.

ביטוח רכב לפי קילומטר

כל המידע והשירות באפליקציה אחת

נוהגים זהיר יותר – משלמים פחות

חפשו בגוגל ובפייסבוק ״שלמה ביטוח״
*התשלום מורכב מרכיב קבוע ורכיב משתנה בהתאם למספר הק״מ* .בכפוף לתנאי החברה והפוליסה

shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
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"נפעל עם הלשכה למצוא פתרון
לבעיית ביטוח החובה במגזר"
כך לדברי הממונה על שוק ההון במפגש שנערך עם ראשי העדה הדרוזית והנהגת הלשכה • "אני עם
הסוכנים – הציבור צריך אותם" > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ד"ר משה ברקת נפגש בתחילת
השבוע עם ראשי העדה הדרוזית יחד
עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ויו"ר
הוועדה לביטוח כללי בלשכה סו"ב ישראל
גרטי.
במפגש שהתקיים בכפר יאסיף עם ראשי
העדה בישראל בראשות השיח מופיק טריף,
אמר הממונה ברקת" :שמעתי כעת מנשיא
מפגש עם ראשי העדה הדרוזית .מימין :גרטי ,טריף ,ברקת ורוזנפלד
הלשכה כי גם הסוכנים הדרוזים סובלים
מבעיית ביטוח החובה הקיימת במגזר הערבי
בכלל ואני אסייע למציאת פתרון ביחד עם הביטוח .יש לי איתו ערוץ פתוח ומתי שצריך
לדבר איתו הוא תמיד נגיש וזמין ואנחנו מאוד
הלשכה".
הממונה התייחס בדבריו גם לאמירות כאילו הוא מעריכים את זה".
נשיא הלשכה הסביר כי "יש בעיית ביטוח חובה
פוגע בסוכני הביטוח והבהיר" :אני עם הסוכנים.
הציבור צריך אותם בכל המוצרים כבעלי מקצוע במגזר הערבי ,שהממונה מכיר אותה ,שסובלים
ממנה גם סוכני העדה הדרוזית .אנחנו הולכים
ולכן נסייע להכניס סוכנים נוספים לענף".
נשיא הלשכה בירך את משתתפי המפגש לקראת לפתור אותה חלקית באמצעות הצעת חוק שאני
חג הקורבן הדרוזי שיחול ב־ 11באוגוסט וציין מניח שהרשות לא תתנגד לה ,לפיה חברת ביטוח
כי "הממונה מכיר את הסוגיות החשובות לסוכני תחויב לנמק בצורה ברורה מדוע היא מסרבת

לעבוד עם סוכן ביטוח מהעדה הדרוזית למשל,
וכשהיא רוצה להפסיק התקשרות עם סוכן,
היא תהיה מחויבת לספק לו את התוצאות
העסקיות שלו ,דבר שלא קורה היום.
"אי אפשר לטאטא את הבעיה מתחת לשטיח",
הדגיש רוזנפלד" .כאשר בחברות מסוימות
שומעים שם של סוכן שאינו מצלצל כתושב
צפון תל אביב ,יש לו עדיין בעיה להתקבל
באותה חברה ,בוודאי אם הוא סוכן מתחיל.
אנחנו מודעים לבעיה של סוכני המגזר ,ויו"ר
הוועדה האלמנטרית בלשכה ישראל גרטי
הנמצא כאן בפגישה ,מטפל בה גם מול רשות
שוק ההון וגם מול הנהלת הפול שגם ממנה אנחנו
רוצים לקבל פתרונות כדי שנוכל עוד בקדנציה
שלנו להביא בשורה בנושא הזה.
"זאת ההזדמנות לברך אותך ולהודות לך על
הקשר ההדוק בינינו .בוא נעזור גם לסוכני הביטוח
הדרוזים – הם אנשים מקסימים ,כולם שירתו
בצבא ותורמים למדינה .הם אזרחים נאמנים
שצריך לסייע להם ואנחנו נסייע להם" ,סיכם.
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פשרה בייצוגית נגד מגדל
הפשרה הגיעה בעקבות הטענה כי החברה שיווקה כתב שירות באופן מובנה בפוליסה בניגוד
להוראות רשות שוק ההון > רונית מורגנשטרן

ה

סכם פשרה בין מגדל לבין התובע
בתביעה ייצוגית הוגש השבוע לאישור
בית המשפט המחוזי .הסכם הפשרה כולל
החזר כספי לחלק מהמבוטחים ופעולות נוספות.
מגדל דיווחה על הסכם הפשרה לבורסה ,תוך
שהיא מציינת שאין להסדר השלכה מהותית על
החברה.
מדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה באוקטובר .2017
בכתב התביעה נטען כי מגדל משווקת פוליסות
ביטוח רכב רכוש עם הכיסוי של כתב השירות באופן
מובנה ומאלצת את הלקוח לרכוש את כתב השירות
דרכה – זאת בניגוד רשות שוק ההון.
התובע טען כי מגדל שיווקה למבוטחים תוכניות
ביטוח רכב רכוש ,הכוללות כחלק אינהרנטי ובלתי
ניתן להפרדה כתבי שירות .זאת ,בלי להציג
ללקוחות את מחיר כתבי השירות במהלך הליך
השיווק ואף לא לאחריו ,ובלי שהיא מאפשרת
להם לוותר על כתבי שירות ולקבל בתמורה מחיר
נמוך יותר ,שישקף את עלות השירות שהוסר.
התובע טען כי מדובר ביצירת התניה בפועל
בין רכישת כתבי השירות לתוכנית הביטוח" .אי
מסירת מידע מהימן ושלם למבוטחים בהליך

מחכים לאישור המחוזי | צילוםShutterstock :

השיווק והמכירה ולאחריו ,תוך אי התאמת הביטוח
לצרכי המועמד לביטוח ,וכיוצא בזה".
לטענת התובע הייצוגי הוא ביקש לוותר על
כתבי השירות שנכללו בפוליסה ובכך להוזיל את
מחיר פוליסת הביטוח ,אך הובהר לו על ידי סוכנת
הביטוח שלו כי תכנית הביטוח מהווה "מוצר מובנה"
הנמכר אצל מגדל כמקשה אחת תוך שלא הוצגו
מחירים של כתבי שירות בנפרד ממחיר הפוליסה,
לא במסגרת תהליך השיווק ,גם לא לאחר הרכישה.
לדבריו ,אף נאמר לו כי רכישת הביטוח חייבת
להיעשות יחד עם כל כתבי השירות שנבחרו
על ידי מגדל ,כתנאי לרכישת תכנית הביטוח.

כאמור ,בין התובע למגדל הושג הסכם פשרה ובו
תחזיר מגדל כסך לחלק מהמבוטחים.
תגובת סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי בלשכה" :הוועדה האלמנטרית בלשכת
סוכני ביטוח פועלת נמרצות בתחום כתבי
השירות ,על מנת לאפשר לסוכני הביטוח אפיק
פעילות נוסף לטובת ציבור המבוטחים והתאמת
הצרכים באמצעות כתבי שירות שאינם משווקים
על ידי חברות ביטוח .יתרה מכך אנו רואים
בכתבי השירות עוד אפיק שמגביר את התחרות
ובסופו של יום מרחיב את הפתרונות למבוטחים.
"אנו מברכים על כל החלטה שתכליתה למנוע
התניית שירות או כבילת כתבי השירות למוצר
הביטוחי .יתרה מכך ,התיקון לחוזר כתבי השירות
אף חידד נושא זה גם ביחס לעמלת סוכן הביטוח
בנושא זה .אני מצפה מכל חברות הביטוח שיפנימו
את ההחלטה ויוודאו שאין כל התנייה או דרישה
המחייבת רכישת כתב השירות בתוך הפוליסה
באופן ישיר או עקיף .אין ספק שזו קריאת השכמה
לכל חברות הביטוח לבדוק את עצמן בנושא.
אנו בוועדה נמשיך ונעקוב אחר נושא זה לטובת
הסוכנים והמבוטחים".

עוד ביטוח חכם
של הפניקס

תוכנית חדשה
לביטוח דירה

HOME
פטור מהשתתפות עצמית
ללא דרישות מיגון
בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס'  34/2019מה 1-באוגוסט

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

אלמנטרי | ניתוח מושכל
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פורסם המכרז להפעלת המאגר
הסטטיסטי בביטוח החובה בענף הרכב
בין השאר ,מרכז המאגר מידע המשמש לצורך הערכת הסיכון בביטוחים מסוג זה • חברת רון בינה
אקטוארית היא מפעילת המאגר בשש השנים האחרונות > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון פרסמה
השבוע מכרז למתן שירותי הקמה ותפעול
מאגר מידע סטטיסטי בענף ביטוח רכב
חובה .מדובר במאגר נתונים המשמש את כל
חברות הביטוח ואת רשות שוק ההון .המאגר
מופעל בשש השנים האחרונות על ידי חברת רון
בינה אקטוארית.
היעדים המרכזיים של המאגר הינם :מתן מידע
סטטיסטי לצורך הערכת הסיכון הטהור הכרוך
בביטוח רכב חובה ותמחורו; סיוע לממונה בקביעת
תעריפי הפול; תמחור סיכונים מיוחדים; הערכת
שיעור הבלתי מבוטחים בענף; בחינת מגמות
בענף ביטוח חובה לרכב ,ובפרט לעניין השפעת
פרמטרים שונים על רמת הסיכון והעברת מידע,
עיבודים ודוחות מיוחדים שונים לממונה.

מניעת תעריפי יתר

במסמכי המכרז מוסבר כי המטרה העיקרית
של המאגר היא "לאסוף מידע סטטיסטי מדויק,
חיוני ובעל ערך שימושי בענף ביטוח חובה לרכב,
ולנתחו כנגזר מהצרכים של הענף ,הממונה
וממטרות הפקודה ותקנות ביטוח רכב מנועי".
עוד כתוב במסמכים כי "נתונים אלה יאפשרו
לחברות הביטוח לערוך ניתוח מושכל יותר של
התעריפים .המאגר ישמש ככלי נוסף לסייע
בשמירה על יציבותן של חברות הביטוח .וכן
ישמש המאגר להמלצה על תעריפי הביטוח בפול
ואמידת שיעור הבלתי מבוטחים בענף.
"עיבוד המידע אשר יתקבל על ידי המאגר יאפשר
קיומה של תחרות הוגנת בענף תוך שמירה על

המאגר יאפשר פיתוח כלים לבחינת הוגנות תעריפי הביטוח | צילוםshutterstock :

יציבות המבטחים ,הגדלת יעילות הפיקוח וסיוע
בתמחור סיכוני ביטוח של המבטחים .כמו כן,
יאפשר המאגר פיתוח כלים לבחינת הוגנות תעריפי
הביטוח של המבטחים תוך הבטחת תעריפים
הולמים לצורך כיסוי ההתחייבויות הביטוחיות של
המבטחים ,ומניעת גבייה של תעריפי יתר".
על פי דרישות המכרז  -על הצוות המפעיל
לכלול אקטוארים ,סטטיסטיקאים ואנשי מקצוע
בעלי ניסיון בתחום הביטוח ועיבוד הנתונים,
אשר בין יתר תפקידיהם יעסקו במדידת הסיכונים
הטהורים בענף ,בהמלצה לממונה על תעריפי
הפול עבור מבוטחים שונים ,וכן יעסקו בעדכון
לקחים ובריענון שוטף של התכנית הסטטיסטית.

מימון תפעול המאגר ,בהתאם להצעת המחיר של
הזוכה ,תושת על חברות הביטוח הפועלות בענף,
כאשר גובה התשלום יקבע ,בין היתר ,בהתחשב
בחלקה היחסי של כל חברה בענף ,והכל בהתאם
לתקנות ביטוח רכב מנועי.
ההתקשרות עם המפעיל שייבחר תהיה למשך
תקופה של שלוש שנים ,עם אופציות להארכת
ההתקשרות בתקופות נוספות שלא תעלנה על שש
שנים נוספות במצטבר (סך הכל תשע שנים) ,לפי
שיקול דעתה הבלעדית של הרשות.
כנס ספקים יתקיים ב־ 2בספטמבר במשרדי
הרשות והצעות להשתתפות במכרז ניתן להגיש
עד ל־ 17בספטמבר.

שירות עד בית הלקוח?

שקוף שרק אילן קארגלס!
אילן קארגלאס גאה להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל
עם שירות עד לבית הלקוח ,עבודה מול כל חברות הביטוח ועוד מגוון
רחב של שירותים ברמה הגבוהה ביותר שיש! כולל כיסוי מראות צד
ופנסים וכיסוי שבר שמשות לכל ענפי הרכב :פרטי ומסחרי עד  3.5טון,
מוניות משאיות ,אוטובוסים ואוטובוסים זעירים

 | *6620החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז !1960
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בכל שעה ,מכל מקום :ממשק דיגיטלי
חדשני לסוכני איילון לרכישת ביטוחי דירה
המוצר החדש הציג עם השקתו גידול בפרמיות ובכמות הפוליסות החדשות • מנכ"ל איילון" :הכלים
הדיגיטליים שפיתחנו לא נועדו להסיט מכירות מהסוכנים לשיווק ישיר" > רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח ממשיכה להשקיע
בפיתוח והטמעת חידושים טכנולוגיים
ודיגיטליים לשירות לקוחותיה וסוכניה.
לפני כחצי שנה השיקה איילון את LIVING
 עולם ביטוחי הדירות הרחב והייחודי שאפשרלסוכני איילון להתאים לכל לקוח מטריית הגנה
מודולארית ותחרותית מאוד ,עם מגוון כיסויים
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח בכל עת ובשבוע
שעבר השיקה איילון את אותו המוצר אבל בממשק
דיגיטלי מלא המהווה כלי מכירה נגיש וידידותי.
יעל יריב ,מנהלת אגף ביטוח כללי־פרט באיילון
מציינת כי מיד עם תחילת שיווקו ,הפך עולם
ביטוחי הדירה החדש של איילון לאטרקטיבי
ביותר והתוצאות נראות מידי שבוע בגידול
בפרמיות ובכמות הפוליסות החדשות" .אלא
שבאיילון המתחדשת ,לא הסתפקנו בכך ובסוף
השבוע השקנו ממשק דיגיטלי ייחודי – ממותג
בלוגו של סוכן הביטוח המאפשר לו להעניק

גישה לשירותי רכב שונים בכל שעה.
ללקוחותיו חוויית רכישה חכמה של ה־
"בנוסף ,אנו פועלים על מנת לאפשר
 .LIVINGהחשיפה הראשונה לסוכנים
ללקוחותינו לקבל תשלומים
כבר מלמדת שאכן יצרנו כאן שילוב
באמצעות אפליקציית ביט".
אטרקטיבי מאוד של מוצר מצוין עם
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,הדגיש
כלי מכירה שמעצים את הסוכן ועונה
כי איילון אינה מפתחת את הכלים
בהתאמה מלאה לדרישות הלקוח בעידן
הדיגיטליים כדי להסיט מכירות
ה'כאן ועכשיו'".
רוני ליכטנשטיין שני ,מנהלת אגף מטה ,יוגב | צילום :מהסוכנים לשיווק ישיר" .אנו חברת
חדשנות ומשאבי אנוש באיילון מספרת כי אייל גוזיאל סוכנים והאסטרטגיה השיווקית שלנו
בפיתוח החדשני של איילון הושקעה המון חכמה מבוססת על חדשנות טכנולוגית ופיתוח כלים
 כדי שתהליך הרכישה יהיה פשוט וקצרצר דיגיטליים שיעצימו את מערך המכירות שלובעיקר זמין ונגיש  -מכל מחשב או טלפון חכם ,סוכני איילון .מבחינתנו ,סוכן הביטוח הוא נכס
בכל שעה ומכל מקום בעולם .הממשק החווייתי ,אסטרטגי שיש לטפחו והממשק הדיגיטלי פותח
במיתוג של סוכן הביטוח ,מלווה את הלקוח בצורה כך שכל סוכן שלנו ,הפעיל בענף הדירות ,יוכל
ברורה וידידותית בכל שלבי הרכישה .לצד הממשק להטביע בו את הלוגו שלו .אני שמח לציין בסיפוק
הדיגיטלי החדש בתחום ביטוחי הדירה ,השיקה שלצד המוצר האטרקטיבי ,סוכני הביטוח מצדם
איילון לאחרונה ,לראשונה בישראל ,גם בוט שירות מעריכים זאת ואנו רואים הצטרפות של סוכנים
דיגיטלי עם אפשרות הגשת תביעות רכב וקבלת רבים לאיילון במספרים שהולכים וגדלים".

בלעדי
לסוכני
איילון!

ביטוח דירה דיגיטלי בהתאמה אישית!
ממשק מכירה דיגיטלי לסוכני איילון ,ממותג לוגו הסוכנות,
למכירת עולם ביטוחי הדירות הייחודי של איילון!

Let's
start
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פטור מדרישות מיגון והשתתפות עצמית:
התוכנית החדשה של הפניקס לביטוח דירה

החברה הציגה את תוכנית  Home Plusלביטוחי דירה • סמנכ"ל ביטוח כללי בהפניקס" :זוהי תוכנית
מודולרית שתגדיל את ההיצע לסוכנים ולמבוטחים" > רונית מורגנשטרן

ה

פניקס משיקה תוכנית ביטוח חדשה,
 ,Home Plusתוכנית מודולרית
לביטוח דירה .מהחברה נמסר ,כי
התוכנית מיועדת לדירות מגורים בבתים
משותפים וכן לבתים פרטיים .התכנית מיועדת
לדירות שסכום ביטוח המבנה הוא עד  1.5מיליון
שקל והתכולה היא עד  750אלף שקל .התעריף
הינו אטרקטיבי מחד ודיפרנציאלי מאוד מאידך.
בתוכנית מוצעות שתי חלופות למבוטחים
בנושא הכיסוי לתכולה:
כיסוי מקיף  -לכל תכולת הדירה כולל תכשיטים
ושעונים עד  20%מסכום ביטוח התכולה; כיסוי
מורחב  -במתכונת כל הסיכונים הכולל :תכשיטים
ושעונים עד  20%מסכום ביטוח התכולה וכיסוי כל
הסיכונים עד  10%מסכום ביטוח התכולה לשאר
תכולת הדירה ,כמו חפצי אמנות ,תמונות ,כלי
נגינה ,ציוד צילום ,מחשב אישי נייד ועוד.

הטבות ייחודיות וחדשות:

 .1פטור מהשתתפות עצמית (על בסיס סף פיצוי,
לא כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי מים למבנה).

 .2הקלה בדרישות המיגון ,כולל פטור מדרישות
מיגון בדירה הכוללת ממ"ד שסכום ביטוח התכולה
שלה הינו עד  250אלף שקל.
בנוסף ,בתוכנית הביטוח החדשה הוגדלו גבולות
האחריות כלפי צד ג' לשני מיליון שקל ,גם
למי שמבטח מבנה בלבד .במסגרת הכיסויים

התכנית מיועדת לדירות
שסכום ביטוח המבנה הוא עד
 1.5מיליון שקל והתכולה היא
עד  750אלף שקל .התעריף הינו
אטרקטיבי מחד ודיפרנציאלי
מאוד מאידך
האופציונאליים ניתן גם להרחיב את הכיסוי
לערך קרקע עד פי ארבע מסכום ביטוח המבנה
בשתי החלופות :כנגד רעידת אדמה בלבד או
כנגד כל הסיכונים הרגילים המכוסים בפוליסה.
שלמה מילר ,סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל
תחום ביטוח כללי" :תכנית הביטוח המודולרית

מילר" .היצע
ביטוחי מורחב"
׀ צילום פביאן
קולדורף

החדשה  Home Plusהיא עוד מהלך של הפניקס
להגדלת ההיצע הביטוחי הטוב והנרחב ביותר
לסוכנים ולמבוטחים .התוכנית מיועדת לכל
דירות המגורים".

בריאות | ביטוח תלמידים

איילון זכתה שוב במכרז ביטוח התאונות
האישיות של תלמידי ישראל
היקף הפרמיה המוערכת במסגרת העסקה  375 -מיליון שקלים > רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח זכתה השבוע
פעם נוספת במכרז של החברה
למשק וכלכלה של השלטון
המקומי ותהיה אחראית לביטוח תאונות
אישיות של כלל  2.5מיליון התלמידים
במדינת ישראל.
סך הפרמיה המוערכת לשנה הינה כ־125
מיליון שקלים ,ובסך הכל כ־ 375מיליון
שקלים לתקופת המכרז ,שלוש שנים.

לא עוד עסקה

מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,הביע סיפוק רב
על הזכייה הנוספת של איילון ,שמבטחת
את תלמידי ישראל כבר שלוש שנים רצופות

איילון" .סיפוק רב" | צילוםShutterstock :

והבטיח" :איילון תמשיך להעניק לתלמידי

ישראל את מטריית ההגנה המיטבית על
פי תנאי הפוליסה שנקבעו ברמת שירות
גבוהה .מדובר בילדים של כולנו ומבחינתו
זו לא סתם עוד עסקה".
מהחברה נמסר עוד ,כי עסקה זו מצטרפת
לעסקאות ביטוח תאונות אישיות וביטוחי
בריאות רבות נוספות עליהן חתמה איילון
בחודשים האחרונים ,ובכלל זה ביטוח
התאונות האישיות של ציבור סוכני הביטוח
בישראל.
כמו כן ,מציינים בחברה ,כי איילון הוכרזה
כחברת ביטוח הבריאות של השנה ובאחרונה
אף הציגה את השיפור המשמעותי ביותר
בשירות הלקוחות בסקרים.
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10:00
10:15
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10:40
10:55
11:15
11:50
12:05
12:15
12:35
12:55

13:40

קבלת פנים  -רישום וכיבוד
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
ח"כ הרב משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים בכנסת
משכנתאות ועולם הביטוח  -סו"ב יוסי ראובן ,חבר הוועדה לפיננסים
פתרונות פיננסיים לגיל השלישי  -סו"ב יפית תמיר ,חברת הוועדה לפיננסים
פרישה מעושרת  -סו"ב אייל רחובצקי ,חבר הוועדה לפיננסים
נקודת מבט אירופאית על לימודי מקצועות הפיננסים -
הגב'  ,Marta Gellovaסגנית  - EFPAאיגוד המתכננים הפיננסים האירופאי
הפסקה
הצגת תוצאות סקר שביעות רצון  -סו"ב דב צור ,חבר הוועדה לפיננסים
"חטיפים" פיננסים לסוכן  -סו"ב תדהר סטובי ,חבר הוועדה לפיננסים
שילובים פיננסים  -קונבנציונאלי IRA ,ואלטרנטיבי -
מר רונן טוב ,משנה למנכ"ל ,מיטב דש השקעות ויו"ר מיטב דש גמל ופנסיה
דיגיטלי או סוכן  -מר אילן ברק ,מומחה לתקשורת בין אישית
רב שיח :שירות = כסף
מנחת רב השיח – סו"ב שוש כהן גנון ,חברת הוועדה לפיננסים
הגב‘ מיטל ברנע ,סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות ,אלטשולר שחם
הגב‘ כוכבית ארנון ,סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות ,הראל חברה לביטוח
הגב‘ לילך בוכמן ,מנהלת שיווק ,המסלקה הפנסיונית
הגב‘ מירי ציקווה ,סמנכ“לית שרות לקוחות ,פסגות
הגב‘ יעל פרוייליך ,מנהלת מערך הדסקים ,מיטב דש
רו"ח רונית כהן ,מנהלת תחום בכירה קופות גמל מחלקה מקצועית ,רשות המיסים
ארוחת צהריים

מנחת הכנס :המנחה והדוגמנית אילנית לוי
* התוכנית נתונה לשינויים
עלות עבור חבר/ת לשכה –  | ₪ 70עלות עבור מי שאינו חבר/ת לשכה – ₪ 400

חברי לשכה מוזמנים לרשום את עובד/ת משרדם בתעריף חבר לשכה  ,₪ 70בטופס הרישום.

להרשמה לחץ כאן
 | 08:30-15:00 | 4.9.2019היכל התרבות חבל מודיעין ,קרית שדה התעופה

13
02

מדור | סוכן צעיר

|  8באוגוסט 2019

“קושי בתחילת הדרך יכול להביא לנשירה מהתחום”
בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
והפעם סו"ב באדר בדר ,סוכן עצמאי ,בעלי סוכנות "קשת פיננסית" בצפון



בחברות הביטוח ומול הרגולציה בהצגת החוזרים
וההנחיות בצורה ברורה יותר לסוכן החדש”.

גיל32 :
מצב משפחתי :נשוי 1 +
רישיון :פנסיוני
ותק :כ־ 10שנים

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“בעל סוכנות שמקיפה את הלקוח מכל עולמות
הביטוח והפנסיה ,בנוסף נותן לו שירותים הנוספים
לשירותים הביטוחיים :כמו יעוץ משכנתאות ויעוץ
כלכלי רחב לפרט ולמשפחה”.

למה בחרת במקצוע זה?
"עניין אותי מאוד כל עולם הביטוח ,אך בפרט איך
אנשים הולכים לחיות אחרי יציאתם לפנסיה; תמיד
הייתי נתקל בכתבות על מה עושים בכספי הפנסיה
שלנו וזה מאוד משך אותי כמו גם ביטוח בריאות -
כל מה שמגיע לנו כאזרחים ממערכת הבריאות”.

תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך:
“היום שבו אני מרגיש הכי מסופק במסגרת עיסוקי
הוא היום שבו אני מקבל מכתב על אישור תביעה
שהגשנו ללקוח מסוים שקיבל את מה שמגיע לו:
אם זו תרופה שלא בסל ,או תשלום ביטוח עבור אי
כושר עבודה”.

האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
“קודם כל כבחור צעיר היית צריך ללמוד אך לנהל
עסק בכלל ,איך להתמודד לבד כעצמאי ובפרט
כסוכן ביטוח עצמאי ,בגיוס לקוחות חדשים ויצירת
מוניטין.
“קושי שני היה כל עולם שימור הלקוחות; התחרות
בשוק גורמת לך להתמודד כל הזמן עם שימור
לקוחות ,אם זה בעולם הפנסיה ובעיקר בעולם
הביטוח.
“עוד קושי היה הטיפול בתביעות  -כסוכן היית צריך
ללמוד את הפוליסות ומה הם זכויות הלקוח ומה

באדר בדר | צילום :באדיבות המצולם

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

הם זכויות החברה על מנת לדעת לתת שירות טוב
ללקוחות ובאופן הגשת והטיפול בתביעה”.

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
"להעצים את הסוכנים הצעירים בתחילת דרכם.
לפעמים הם חווים קושי בתחילת הדרך שמגיע עד
לנשירה מהתחום .הלשכה צריכה לסייע קודם כל
בהתמקצעות הסוכן הצעיר ,בקבלת הזכויות שלו

“עולם הביטוח עובר הרבה שינויים ולכן זה משפיע
גם על הסוכן באופן ישיר .עם זאת ,אני רואה
את משמעות סוכן הביטוח היום ואין לי ספק
שהמשמעות הזאת עוד תועצם ותהיה גדולה יותר
מהסיבה שאין תחליף לאיש מקצוע שיטפל בתיקים
ביטוחים ופנסיונים .תחשבו על עולם בלי עורך דין
או בלי רואה חשבון  -זה לא היה עובד”.

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

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך

סניפי הרשת :ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

 14פיננסים | אלטרנטיבות להשקעה
02

|  8באוגוסט 2019

כל מה שאתם צריכים לדעת על
השקעה במטבע הוירטואלי ביטקוין

> פרופ' זיו רייך ,רו"ח

מ

טבע הביטקוין הינו מטבע וירטואלי
אשר פותח על ידי "סאטושי נאקומוטו"
מיפן והשימוש בו לראשונה נעשה
בשנת .2009
הביטקוין הוא לא מטבע רגיל כמו של מדינות
בעולם וגם לא מנוהל על ידי בנקים מרכזיים
או משרדי ממשלה כאלה ואחרים .אתם בטח
שואלים איך המטבע הזה מנוהל בעצם .המטבע
הדיגיטלי שמור בתוך תוכנה ממוחשבת שנקראת
"ארנק דיגיטלי" ,תוכנה זו מאפשרת לשמור על
המטבעות ולסחור בהם.
אין היום אדם שלא מחפש לעצמו אלטרנטיבות
להשקעה וכל בנאדם שנשאל ברחוב על הביטקוין
יגיד שזאת אופציה לא רעה ,אבל האם אנשים
מכירים את המטבע? האם הם יודעים את הסכנות?
במאמר זה נבחן כמה שאלות מאוד חשובות לגבי
מטבע זה ואולי נשפוך קצת אור על ההשקעה הזו
שנקראת ביטקוין.
מה הסיבה שנוצר המטבע הווירטואלי ביטקוין?
הביטקוין עלה כרעיון לאחר המשבר הגדול
בשנת  2008שהמון חברות ומערכות פיננסיות
גדולות בארצות הברית ובעולם קרסו עקב
התנהלות לא נכונה ונתינת אשראי ללא בקרה,
ובעיקר הצהרות על שווי נכסים במאות ועשרות
מיליונים כשבעצם אותם נכסים לא שווים כלום.
משבר זה גרם להרבה מאוד אנשים לא להאמין
במערכות הממשלתיות והפיננסיות וזה בעצם מה
שנתן את הרעיון לייצר מטבע ואלטרנטיבה אחרת
שלא תלויה במדינה או גוף פיננסי כזה או אחר.
איך נקבע הערך של המטבע?
כמות מטבעות הביטקוין מוגבלת וכיום יש 21
מיליון מטבעות .ההערכה היא שעוד עשרים שנה
בערך תגמר הנפקת המטבעות.
הערך של המטבע ,עקב אי התלות שלו בגורמים
כלכליים וממשלות ,נקבע ברובו לפי ביקוש והיצע,
הגורמים שכן משפיעים עליו בסופו של דבר הם
פעולות אשר קשורות למטבע עצמו ,כמו רגולציה,
מיסים ,תקנות מסוימות וכמובן שיווק והכרה בו
כאמצעי לסחר חליפין לגיטימי בעולם .מכיוון שהוא
מושפע לרוב מהיצע וביקוש התנודתיות שלו מאוד
גדולה וערכו יכול להשתנות מקצה לקצה ובזמן
קצר.
מה היחס של המדינות והרגולציה לביטקוין?
ברוב המדינות בעולם אין אישור לשימוש
בביטקוין .הבעיה הכי גדולה מבחינת הממשלות
והרשויות השונות היא שהמטבע הזה לא ניתן
לביקורת ,הוא מטבע מבוזר אשר יכול לעבור
מאחד לשני בשנייה במערכת ממוחשבת ומוצפנת
וקשה לדעת מי הבעלים שהעביר אותו ומיהבעלים

תנודתיות גדולה שמעלה את רמות הסיכון | צילוםshutterstock :

שקיבל אותו.
מבחינת רשות המיסים הישראלית ,נקבע כי
הרווחים הנובעים מעליות השערים של הביטקוין
חייבים במס כמו כל השקעה .בית המשפט בישראל
קבע שביטקוין הוא אינו מטבע אלא נכס שעליו
יש לשלם "מס שבח".
מדוע הוא כל כך תנודתי?
מטבע הביטקוין מאוד תנודתי בגלל שיטת
המסחר שלו ובגלל ההגבלה של ייצור מטבעות
אלה ,הערך שלו מושפע לרוב מביקוש והיצע
וכאשר יש ביקוש גבוה והיצע מוגבל אז הערך
שלו מאוד תנודתי ומשתנה במהרה.
עוד דבר שגורם לתנודתיות היא שהביטקוין
מהווה השקעה חדשה מה שמוביל לכך שכל
יום יוצאות תקנות ,הגבלות והחלטות מסוימות
לגביו ,למשל חברה שמוכנה לקבל את הביטקוין
כתשלום לכל דבר עבור המוצר או השירות אותו
היא מעניקה גורמת לעלייה משמעותית בביקוש.
למה להשקיע במטבע הזה?
בשוק הישראלי לא קיימים הרבה אפיקים
להשקעה וכאשר הריבית במשק כל כך נמוכה
אנשים מחפשים דרך להגדיל את הונם וזאת
יכולה להיות אופציה מצוינת להגדיל אותו בזמן
קצר .חשוב לציין כי השקעה זו מתאימה לאוהבי
סיכון כי כמו שערכו עולה במהירות ,הוא גם
יורד במהירות ולכן צריך לחשוב פעמיים לפני
ההשקעה בו.

עוד סיבה להשקעה במטבע זה היא האפשרות
לתשלום באמצעותו עבור מוצרים ושירותים
שונים בארץ ובעולם .לאחרונה הרבה עסקים
מוכנים לקבל את המטבע כתשלום עבור המוצר
שלהם ויש התקדמות בהכרה שלו כאמצעי תשלום
כמו כל אמצעי אחר.
למה לא להשקיע במטבע?
ניתן לראות כי המדינות והרשויות בעולם לא
ששות להכיר בביטקוין ויש חילוקי דעות בין
כלכלנים רבים בנוגע לעתידו ולהכרה בו .בנוסף,
רוב האנשים לא אוהבים לשחק בכסף שלהם וללא
ספק השימוש במטבע זה הוא סיכון מאוד גבוה
ואפילו הימור כי לא ניתן לחזות מה יכול לקרות
ואיזה אירוע בעולם ישפיע עליו ,לטובה או לרעה.
דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא כי המטבע
אינו מבוקר ולרגולטור קשה מאוד לשלוט על מה
שנעשה בו
לסיכום ,הביטקוין הוא ללא ספק מוצר חדשני
ומרענן שנכנס לשוק ואשר גרם ללא מעט אנשים
להגדיל את הונם בזמן קצר .אבל בו זמנית מדובר
במוצר מסוכן שקשה לחזות את השינויים העתידיים
בו .לכן לפני שאתם נכנסים להשקעה כזו תחקרו
ותבדקו את המטבע ואת ההיסטוריה שלו.
הכותב הוא רו"ח ,דיקן בית הספר לביטוח
במכללה האקדמית נתניה ויועץ לחברי
הלשכה
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השבוע הוכח שוב כי חייבים סוכנת
ביטוח נאמנה ומקצועית

בחודש יולי האחרון נפטר מבוטח ותיק שלי  חוויתי הלם ,צער וכאב ,אבל הייתי צריכה להתעשת
ולדאוג לאלמנה  מגדל סייעה לי למלא את השליחות שלי בצורה נאמנה > סו"ב חוה פרידמן

ב
צילום :דקלה הוסטיג

חודש יולי האחרון נפטר מבוטח ותיק
שלי ,שהיה כמו אח עבורי .הקשר שלי
עם המשפחה הדוק מאוד – אני ממש
חלק ממנה .חוויתי הלם ,צער וכאב ,אבל הייתי
צריכה להתעשת ולדאוג לאלמנה שכל חייה
הייתה רגילה לבעל שדאג לכל מחסורה.
קיבלתי את הודעת הקבורה מחברת קדישא כבר
בימי השבעה והעברתי אותה מיד לחברת מגדל
המבטחת .ואולם ,ההודעה אינה מספקת והמשפחה
נדרשה כמובן להמציא מסמכים נוספים.
ב־ 4באוגוסט ,לאחר שאספנו את המסמכים
הנדרשים ,הגעתי למגדל ושאלתי מי מטפל
בתביעות ביטוח חיים .שם הופניתי לתמר ויינברג
ממחלקת תביעות חיים.
תמר היתה מאוד משתפת פעולה מההתחלה,
פתחה מיד תביעה ועדכנה אותי בחוסרים
להשלמתה .פניתי למשפחה וביקשתי שיעבירו
את תעודת הפטירה ,אותה קיבלו ממש באותו

יום ביחד עם שאר המסמכים החסרים .המשפחה
העבירה את כל המסמכים למחרת ולתדהמתי
כבר יום לאחר מכן הועברו כספי התביעה ממגדל
לחשבון המוטבת בפוליסות.

תמצית העבודה שלי
אני סוכנת ביטוח עשרות שנים .לצערי חוויתי
הרבה מקרים בהם הבאתי לאלמנה מה שמגיע לה
מחברת הביטוח ובכל פעם אני מתמלאת תחושת
שליחות ,תחושה שזו תמצית העבודה שלי .אני
מבינה כמה חשוב שיש לך ביטוח חיים וכמה
חשוב שיש לך סוכן ביטוח שדואג לך .יש בי
המון אכפתיות לכול מבוטח ומבוטחת ואני לא
מתקהה עם השנים .ההרגשה שהאלמנה ,מעתה
ואילך ,תוכל לדאוג פחות ,לפחות בנושא הכלכלי,
ממלאת את כולי.
כמה חשוב שיש סוכן ביטוח ,כי כאשר אני
ממלאת טופס תביעה ומקפידה על קטנה כגדולה,

חברת הביטוח יכולה לדאוג במידית לטיפול
בתביעה ולהיענות לה ולסייע לאלמנה במצוקתה
ולהוציא את התשלום כאן ועכשיו.
התקשרתי לאלמנה והודעתי לה שחברת הביטוח
הפקידה את הכסף לחשבונה .בהתחלה היא ענתה
בקול חנוק מצער שהתחלף מיד בבכי של שמחה
והקלה ,הערכה ותודה שיש על מי לסמוך .אני
הבנתי שמילאתי את חובתי כלפיה וגם חברת
הביטוח הבינה את המצוקה שלה והתגייסה מיד
לסייע.
תודה לתמר ויינברג ממגדל שנענתה מיד לבקשה
שלי וסייעה לי למלא את השליחות שלי בצורה
נאמנה .ותודה למבוטחים שלי שהם נאמנים לי,
שגם לאחר  4עשורים במקצוע אני כל כולי עבורם
במסירות בנאמנות וביושרה .אין תחליף לסוכן
הביטוח.
הכותבת היא יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח
של הלשכה

פנסיה | מביטה מלמעלה

קבוצת מנורה ממשיכה להוביל
את ענף הפנסיה
לפי דו"ח הממונה לשנת  ,2018מנורה מחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר מתוך סך ההפקדות
לקרנות הפנסיה החדשות בישראל • החברה מעניקה שירות ל־ 1.1מיליון עמיתים ול־ 24אלף
מקבלי קצבאות > רונית מורגנשטרן

ע

על פי דו"ח הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון לשנת  ,2018מנורה
מבטחים מחזיקה בנתח השוק הגדול
ביותר של  ,29.8%מתוך סך ההפקדות לקרנות
הפנסיה החדשות בישראל .הקרן השנייה בגודלה
(הראל) עומדת על  .20.8%ב־ 2016החזיקה
מנורה  29.5%והיא מובילה את הענף הפנסיוני
כבר שנים.
מספר המבוטחים בקרנות הפנסיה החדשות
לשנת  2018במדינת ישראל עמד על  4.2מיליון
אנשים ו־ 57אלף מקבלי קצבאות ,כאשר קבוצת
מנורה מבטחים מעניקה שירות ל־ 1.1מיליון
עמיתים ול־ 24אלף מקבלי קצבאות .לצורך
השוואה ,בקרן הקטנה ביותר ישנם  42אלף

על  38.5מיליארד שקל ,מתוכם 11.5
עמיתים ו־ 53מקבלי קצבאות בלבד.
מיליארד שקל הופקדו למנורה
בנוסף ,מנורה מבטחים פנסיה
מבטחים פנסיה ומהווים שליש
וגמל מנהלת כ־ 115מיליארד
מסך ההפקדות.
שקל ,נכון לסוף שנת 2018
נתונים אלה מגיעים בעת
ומחזיקה בנתח שוק של כ־34%
כניסתן של קרנות ברירת המחדל
מהיקף הנכסים בקרנות הפנסיה
אל השוק הפנסיוני בישראל ,דבר
החדשות ,ובתוספת קופות גמל
מנהלת כ־ 140מיליארד שקל .הנתונים יהודה בן אסאייג | הגורם לתחרות עזה בין החברות
מציגים כי אחוז הגידול בשוק הפנסיוני צילום :יח"צ מנורה המציעות מוצרי חיסכון לטווח הארוך.
מנתוני הדו"ח ניתן ללמוד כי אף
בהפקדות הציבור לקרנות הפנסיה
המקיפות והמשלימות עומד על  ,9.92%על תחרות זו קבוצת מנורה מבטחים ממשיכה
ובמספרים מדובר בצמיחה של  3.47מיליארד לשמור על מובילות באמצעות נתונים מספריים
עצומים אשר ממצבים אותה כחברה בעלת
שקל ביחס לשנת .2017
כמו כן ,סך כל ההפקדות לשנת  2018עמדו איתנות כלכלית רבה.
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על החשיבות של ביטוח בריאות פרטי
סו"ב גיל ורדי מסביר על חשיבותו של סוכן הביטוח והיתרונות של הביטוח הפרטי
אל מול הביטוח המשלים בקופת החולים

ה

שבוע התפרסמה בדה מרקר ידיעה של
מירב ארלוזורוב ,עיתונאית וכלכלנית
מוכשרת ומוערכת ,שכתבה בין השאר
כי כ־ 80%מהפרמיה המיועדת לכיסוי ניתוחים,
המשולמת לביטוח רפואי פרטי מיותרת.
למעלה משלושים ושתיים שנים אני עוסק
ומלווה אישית אלפי חולים שנזקקו לשירותי
הביטוח הפרטי ובלעדיו חייהם היו מסתיימים
בכאב וחולי .אספר על דוגמה אחת מתוך עשרות
אלפים של תביעות רפואיות.
הסיפור הוא על אישה ,בגיל העמידה ,שהיתה
מבוטחת הן בקופת החולים והן בביטוח המשלים
ונזקקה לניתוח לתיקון מסתם לבבי  -כשמצבה
הבריאותי הלך והדרדר וחייב ביצוע ניתוח באופן
מיידי.
פניותיה הרבות לקופת החולים ולביטוח
המושלם נענו בשלילה ובדחייה .בעלה והיא
ביקשו ,עקב מצבה המורכב ,לקבל ניתוח בבית

חולים גדול ואצל מנתח אשר יש לו ניסיון רב
בתחום.
בצר לו ,פנה הבעל אלי לשאול מה ניתן לעשות.
הוא ידע כי הוא מבוטח באופן פרטי ,אך לא זכר
מהם הכיסויים שיש להם ולא העלה בדעתו כי
הביטוח הרפואי הפרטי יכול לסייע לו.
עם פנייתם אלי ,פניתי למנהל מחלקת ניתוח
לב שעמד לפני נסיעה לחו"ל .לשמחתי הודיע
לי כי יהיה נכון לבצע הניתוח לפני נסיעתו ,אם
אסדיר לו חדר ניתוח לניתוח זה .מיד התקשרתי
למנהלת בבית החולים הפרטי ,שנענתה אף היא
לבקשתי ולמחרת בוצע הניתוח והאישה ניצלה.
זה רק מקרה אחד מיני רבים מאוד שהביטוח
הרפואי הפרטי מעמיד את השרות הרפואי
למבוטח באופן מיידי ובאמצעות טובי הרופאים.
שום חוק ושום תקנה ואף לא ביטוח משלים
ערוכים לספק שרות רפואי זמין ועל ידי טובי
המנתחים.

לא רק זאת ,אלא הרבה מעבר לכך ,מבוטח חולה
זקוק לאוזן קשבת ולהכוונה .כן ,סוכן הביטוח הוא
קודם כל האוזן המאזינה והלב הכרוי.
אותו כיסוי לניתוחים פרטיים ,שהוגדר כמיותר
על ידי העיתון ,הרי קיים גם בביטוח המושלם
של כל אחת מהקופות ועוד בשני רבדים (הכיסוי
המושלם הבסיסי והכיסוי המושלם הרחב יותר).
אם מחפשים את הפרמיה המיותרת והמבוזבזת
הרי זו אותה פרמיה שמשולמת לביטוח המושלם
של קופת החולים.
הביטוח המושלם הוא אם כל חטאת  -אין זה
שירות פרטי ,אין זה חופש בחירה מלא ואין זה
פתרון למכאובי המערכת הציבורית .השירות
של הביטוח המושלם איננו אלא מתנת המדינה
לקופות החולים ולרופאים.
הכותב הינו בעלי סוכנות הביטוח גיל ורדי
בע"מ ,העוסקת ומתמחה רק בביטוחי בריאות

למידע נוסף
והצטרפות:
076-8020400
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המהלך המכוער בשוק הביטוח:
פנגו תציע גם ביטוחי רכב
בזכות שיתוף פעולה של מפתחי אפליקציית החניה הפופולרית וחברת מנורה מבטחים יוצעו
ללקוחות ביטוחי רכב בלחיצת כפתור • מדוע עולה ספק בדבר מוסריותו של המהלך? > מיקי קופל

ב
צילומים ,shutterstock :באדיבות המצולם

מהלך החודשיים האחרונים פורסם בכל
ערוצי המדיה על שחקנית חדשה בתחום
הביטוח הדיגיטלי ,כשחברת פנגו הכריזה
על כניסתה לעולם הביטוחים ותציע ביטוחי רכב
תחת המטריה של מנורה מבטחים.
לכאורה ,מדובר בבשורה של ממש בעולם
ביטוחי הרכב ,אך בפועל – המציאות אחרת וזהו
מהלך שלא רק שלא יעשה חסד עם הצרכן ,אלא
אף עלול להוביל לניצולו ,תוך יצירת מצג שווא
חסר תקדים ,לדעתי.
אני מעריך שאנו צפויים לראות מהלך שיווקי
אגרסיבי שהשוק לא ידע דומה לו ,תוך שימוש
במאגר המידע האדיר של פנגו ואז מה אם הלקוח
אישר לעשות בו שימוש ,הוא לא ידע אז ,כשלחץ
על הכפתור ,שיש גם מוצר ביטוחי בדרך.

יודעים עלינו הכל

ספק אם זהו מהלך מוסרי .אני מתקשה להאמין
כי כל אותם נהגים שבחרו לתת את פרטיהם
האישיים לפנגו ,מתוך מחשבה תמימה כי הדבר

הציבור עדיין צמא ליחס האנושי

מיועד לשירותי החניה שלהם בלבד ,מצפים
להיות מוצפים בחומר שיווקי רציף על ביטוחי
רכב וב"פושים" שיווקים ,כנראה .הרי הם יודעים
עליי ,הנהג ,את הכל .אגב ,גם על הרכב שלי.
ובסיפור התמוה הזה ,חברת פנגו היא רק
ה"אחות החדשה" של מנורה מבטחים .חברת
ביטוח שלמעשה בוחרת לירוק לבאר ממנה היא
שותה .בשנת  ,2018מנורה מבטחים היתה מבין

מוצרים
חדשים ובלעדיים

שירותים
חדשים ובלעדיים
לסוכן וללקוח

הרבה יותר
מכיסוי ביטוחי

אפגרייד אקסטרה
טיפולים פרימיום
התפתחות הילד
רשת רופאים מומחים
צוות מומחים אישי לסוכן
פורטל מנתחים
אתר מידעים וכלים לסוכן
חבילת המשך לטיפול רפואי בארץ

ביטוח
נסיעות לחו"ל

ביטוחי הבריאות של הראל

הכותב הינו מנכ"ל חברת "קופל גרופ"

חילוץ ,הצלה ואיתור לווייני
ביטול מכל סיבה
אפליקציה לתשלום תביעות ושירות בחו"ל

23818/26134

מחויבות

חדשנות

מקצוענות

המובילות בהתפלגות שוק ביטוחי הרכב ,הרבה
בזכות סוכני הביטוח ,שמבטחים את לקוחותיהם
תחת קורת הגג של מנורה ,תוך מימוש ייעודם:
דאגה וזמינות מיידית ללקוחותיהם ,יחס שירותי
גבוה ,מימוש מלא של מה שמגיע להם ומחירים
הוגנים .עצוב לראות כיצד בוחרת מנורה מבטחים
להשליך מתחת לגלגלי האוטובוס את אותם סוכני
הביטוח שמפרנסים אותה מיום הקמתם.
בתקופה בה הטרנד הוא לעבור לאפליקציות
ולבוטים ,נוכחנו לדעת כי הציבור עדיין צמא
ליחס האנושי .המהפכה הדיגיטלית בבנקים לא
התקבלה באהדה על ידי הציבור הישראלי וכעת,
כשהמהפכה הדיגיטלית מתרחבת גם בשוק
הביטוח ,יהיה מעניין לראות במה הציבור יבחר –
בסוכן שמעניק לו יחס אישי או בבוטים המכניים.
אני עדיין חוזר על הנתונים המפורסמים על ידי
משרד האוצר ועל ידי אגף שוק ההון בעצמו:
למעלה מ־ 80%מהאוכלוסייה בוחרים בסוכן
הביטוח אשר נאמן ללקוחותיו.
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עשרת הדיברות לניהול נכון של משרד הסוכן
התנהלות נכונה ,מקצועית ומאורגנת תלויה בגורמים רבים :ממערכת ניהול
הלקוחות ועד השתתפות בכנסים מקצועיים רבים • לצד השדרוג המקצועי תמצאו
את עצמכם מוכנים לכל ביקורת של הרגולציה > סו"ב אורטל שמש

ל

אורך כשבע שנותיי כעצמאית שאלו
אותי הרבה סוכנים צעירים מהי הדרך
הטובה ביותר לנהל משרד סוכן.
בעקבות הביקוש ,החלטתי לכתוב את עשרת
הדיברות לניהול נכון של משרד סוכן .אני לא
מבטיחה שזה יהיה זול אבל אין ספק שמדובר על
התנהלות נכונה ,מקצועית ,מאורגנת והכי חשוב
 מוכנה לכל ביקורת של הרגולציה.מתחילת הדרך רכשו מערכת  CRMמסודרת
שתדע איך לנהל אתכם ואת הלקוחות הכי
טוב שניתן .ישנן כמה שחקניות בולטות
בתחום .שימו לב ,יש מערכות שהן מתאימות
יותר לפיננסיונרים ,יש מערכות שמתאימות
לאלמנטריסטים ויש מערכות שמתאימות לשני
הדברים יחד .לכן שימו לב שאתם בוחרים את
הנכון עבורכם .זו חצי חתונה קתולית ולכן יש
לבדוק היטב לפני קנית התוכנה המיועדת.
הורידו פרודוקציה .זהו אחד הדברים הכי
חשובים שאתם יכולים לעשות .זה מאוד
מועיל כשהתיק גדל ,הנתונים מתמזגים
במערכות כמו שצריך וסיכום התיק המשפחתי
יוצא בקלות.
הורדת הפרודוקציה מתבצעת בכמה מערכות :גם
במערכת המסלקה לכל החיסכון ארוך הטווח וגם
במערכת של חברת הביטוח לכל פוליסות הפרט.
כל חודש ב־ 6בחודש ,יש להוריד פרודוקציה .כלי
חשוב ולכן אין להתעצל.
רכשו מערכת לניהול טפסים רב־יצרנית.
מערכת שיודעת לעבוד עם כל החברות היא
הפתרון הטוב ביותר .יתכן שזו הוצאה רבה
בגלל האפשרות לעבוד עם כל החברות אבל זה
מקל על העבודה ונותן לנו חיסכון בזמן היות ואין
צורך להטעין בכמה מערכות כדי לקבל תמונה
מלאה.
סביבת עבודה ללא נייר היא חשובה .הוציאו
את המדפסות ,אין צורך בהן .חיסכון בנייר
לא חוסך רק כסף אלא מאפשר לעבוד עם
מינימום ריג'קטים בזמן הפקה כי התהליכים
הופכים להיות דיגיטליים.
אל תעבדו עם חברה אחת .בזמן עבר,
בתקופת האבן ,תמיד אמרו לנו להתמקד
בחברה אחת או שתיים לכל היותר .אמנם
באמת צריך שיהיו שתי חברות מובילות ,אבל אין
להיתקע על שתיהן בלבד אלא יש לפתוח מספרים
בכל החברות על מנת לתת את הפתרון לכל
הלקוחות שלנו .היום ,בעיקר בתחום הבריאות ,יש
אפשרות לעבור מחברה לחברה (לפני הרפורמה
לפוליסה של אחרי הרפורמה) מבלי למלא הצהרת

1

2

מערכת שיודעת לעבוד עם כל החברות היא הפתרון הטוב ביותר | צילוםshutterstock :

סביבת עבודה ללא
נייר היא חשובה.
הוציאו את המדפסות,
אין צורך בהן .חיסכון
בנייר לא חוסך רק
כסף אלא מאפשר
לעבוד עם מינימום
ריג'קטים בזמן הפקה
כי התהליכים הופכים
להיות דיגיטליים

3

4
5

בריאות ורק אם עושים זאת באותה החברה .דמיינו
שאתם במקרה לא עובדים עם אותה החברה ,איזו
החלטה אובייקטיבית תעשו? דילמה.
עבדו מול סוכן־על .הרבה סוכנים צעירים
לא רוצים שיגזרו עליהם עמלה מלמעלה.
הדבר מאפשר להם אמנם לקבל יותר כסף
בסוף החודש על פוליסה שהופקה ,אך מגביל
אותם בצורה משמעותית .חברות הביטוח מבקשות
התחייבות על מכירות ,במידה ולא נעמוד ביעד
שהוצב לנו ,נצטרך להתמודד עם סגירת מספר

6

או שפשוט מראש לא יפתחו לנו כי לא נוכל
להתחייב .סוכנות על מאפשרת לנו לעבוד עם
כלל היצרנים ללא דרישה למכירה ובכך נוכל
למקסם את ההכנסות שלנו (גם אם הסוכנות
גוזרת מלמעלה).
השתתפו בכמה שיותר כנסים מקצועיים
שאינם שייכים לחברות הביטוח כדי לקבל
את מקסימום המידע האובייקטיבי.
מתי להביא פקיד/ה? שאלה שעולה אצל כל
סוכן צעיר שגדל .צריך להבין :פקידה טובה
יכולה לאפשר לנו להתפנות למכירות.
המשמעות היא יותר הכנסות ,אך בל נשכח
שצריך גם להוציא משכורת ולדאוג להכשיר
את העובד/ת .המצב הכי טוב להכניס עובד
נוסף למשרד זה כאשר אתם מתייאשים מעומס
התפעול ומתחילים לקטר עליו .זה זמן השיא שבו
צריך לקחת החלטה כלכלית ולעשות את הצעד.
השתמשו במערכת טלפונים עם הקלטת
שיחות .אין לוותר על סעיף זה .כדי לעמוד
בחוקי הרגולציה יש להקליט הכל בצורה
הכי ברורה כדי לא להיקלע לבעיה מול הפיקוח
וביקורת פתע.
היו אנשי שירות טובים ,שכן שירות
טוב מוביל ללידים איכותיים וטובים.

7
8

9
10

הכותבת הינה חברת הוועדה לסוכנים צעירים

19
02

משולחנו של היועמ"ש

|  8באוגוסט 2019

חברת הביטוח דחתה את התביעה?
בדקו מהם הנימוקים
מבוטח תבע את חברת הביטוח לאחר שקיבל ממנה מכתב דחייה ,אך בכתב ההגנה שהחזירה
החברה היא כללה נימוקים נוספים לדחייה • בית המשפט דן בסוגיה > עו”ד עדי בן אברהם

כ

צילום ראש :גיא קרן

מי שכבר כמעט שני עשורים מנהל
תביעות בהן אחד הצדדים לתובענה
הוא חברת ביטוח ,אני אבקש השבוע
להזכיר קצת הליכי ניהול תביעות מהעבר
הרחוק .הוותיקים ביננו יזכרו את מכתבי הדחייה
המיתולוגיים ,בהם היית מקבל ,עבור הלקוח,
מכתב דחייה שכל תמציתו מזוקקת לשורה שבה
נאמר – אין כיסוי והתביעה נדחתה ,כמובן שערך
השירות ללקוח ,תמיד עמד לנגד עיניה של
החברה וכפועל יוצא מכך ,מכתב הדחייה לרוב
הסתיים בברכת איחולי בריאות לבביים .כאשר
נאלצתי להגיש תביעה עבור הלקוח ,עורכי הדין
המקצועיים של חברת הביטוח ,העבירו למשרדי
כתב הגנה מפתיע ועתיר טענות ,שנאמר "מן
הגורן ומן היקב".
אלא שרשות שוק ההון ,בתוארה דהיום ,לא אהבה
את ההפתעה כאמור והוציאה הבהרות לחברות
הביטוח לפיהן עליהן לנמק את מכתבי הדחייה,
ואסור להן להעלות טענות שלא מופיעות במכתב
הדחייה (תודו שהיום זה נשמע כבר טריוויאלי).
השבוע נדבר על החלטה שניתנה בבית המשפט
ביחס להנחיות אלו.
המבוטח הגיש תביעה על בסיס פוליסה לתאונות
אישיות .חברת הביטוח הודיעה לו כי התביעה
נדחתה עקב נסיעה על אופניים חשמליים והפנתה
אותו לחריג נסיעה ברכב דו גלגלי ,המוחרג
בפוליסה.
על כך הגיש המבוטח תביעה ,וחברת הביטוח
הגישה כתב הגנה בו היא הוסיפה טענות דחייה
נוספות .המבוטח הגיש בקשה למחיקת הסעיפים,
על בסיס החלטת רשות שוק ההון ,האוסרת
להעלות בכתב ההגנה טענות שלא פורטו במכתב
הדחייה.
בין יתר הסעיפים שביקש למחוק המבוטח דובר
על טענות לעניין אי צירוף חוו"ד ,הכחשת הגדרת
הנכות ,הכחשת מקרה הביטוח ,ועוד .כאמור,
המבוטח טען כי לאור עמדת רשות שוק ההון
משנת " :1998כאשר נדחית תביעתו של תובע ,על
המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו
בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן
לא תוכל המבטחת להעלות ,במועד יאוחר יותר,
נימוק נוסף לדחייה ,אותו יכלה לטעון בהזדמנות
הראשונה".
עמדה זו ,טען המבוטח ,אף חודדה שוב בשנת
 ,2002ושם נקבע כי" :חברת הביטוח רשאית
להעלות נימוקים נוספים מעבר לנימוק שהובא
לידיעת המבוטח בהזדמנות ראשונה ,רק מקום בו

התביעה נדחתה עקב נסיעה על אופניים חשמליים | צילוםShutterstock :

מדובר בעובדות ו/או נסיבות שנוצרו לאחר אותו
מועד או אם לא היה ביכולתה של חברת הביטוח
לדעת עליהם ,במועד בו דחתה את התביעה".
משכך ,טען המבוטח כי דין הסעיפים להימחק

במקרה דוגמת היעדר פוליסה,
אין מקום שחברת הביטוח
במסגרת נימוק ההגנה ,תוסיף
טענות אותן היא לא טענה
במועד מכתב הדחייה ,ואשר
שולבו כטענות חלופיות
על הסף .חברת הביטוח השיבה כי מדובר על
טענות המבוססות במפורש על מכתב הדחייה.

טענת סף טכנית

בית המשפט נדרש לבחון האם היה מקום
להוספת הטענות הנוספות?
בית המשפט מתייחס לעמדת בית המשפט
העליון לפיה אין מקום למחוק סעיפים מכתב
ההגנה ,מקום בו חברת הביטוח העלתה במכתב
הדחייה ,בתום לב ,טענה המהווה טענת סף ,לפיה
הפוליסה בוטלה עוד קודם למקרה הביטוח.
במקרה דוגמת היעדר פוליסה ,אין מקום שחברת
הביטוח במסגרת נימוק ההגנה ,תוסיף טענות

אותן היא לא טענה במועד מכתב הדחייה ,ואשר
שולבו כטענות חלופיות ,למעט כאשר מדובר על
מידע שכבר היה קיים בידי חברת הביטוח בשלב
כתיבת מכתב הדחייה ,שאז היא היתה מחויבת
להעלותן במכתב.
בנוסף קובע בית המשפט כי יתכן וחברת הביטוח
תדחה תביעה על בסיס טענת סף טכנית ,לפיה
מקרה הביטוח מוחרג ,ובמקרה שכזה אין מקום
למנוע מחברת הביטוח להעלות ,לאחר מכן,
טענות בדבר החרגת הכיסוי.
בית המשפט מוסיף כי אמנם במקרה דנן,
הטענה לא נטענה על ידי חברת הביטוח לבטלות
הפוליסה ,אך הטענה בדבר סייג לכיסוי הביטוחי,
מהווה להבנת בית המשפט ,טענת סף במובן אליו
התכוונה הפסיקה הואיל והמענה ששלחה חברת
הביטוח אינו נוגד את הנחיות רשות שוק ההון,
לאפשר למבוטח להתמודד עם טענות המבטחת
עובר לנקיטת הליכים משפטיים ומוסיף כי
מקובלת עליו לחלוטין הקביעה כי אין לדרוש
מחברת הביטוח כבר בשלב מכתב הדחייה,
להשיב במתכונת של כתב הגנה .משכך ,מאשר
בית המשפט את כתב ההגנה של חברת הביטוח
כלשונו.
בשלב זה לא ידוע אם המבוטח יערער על
ההחלטה.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח
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חיוב מבטחת בהוצאות משפט בשל הצורך
בהגשת תביעה לקבלת תגמולי ביטוח
בסוגיה שנידונה בבית המשפט עלתה שאלת חבות שכר הטרחה והוצאות המשפט
במקרה בו תובעים נאלצים לפנות לבית המשפט בשביל לקבל את תגמולי הביטוח
> עו"ד ג'ון גבע

ב

בית משפט השלום בתל אביב נדונה
תביעתם של יעקב ולאה פרינלנד,
אשר יוצגו על ידי עו"ד מיכל סיני
ועו"ד גיא עמר כנגד כלל החזקות עסקי ביטוח,
שיוצגה על ידי עו"ד גלעד פלג ועו"ד עילם
בורבין .פסק הדין ניתן ביולי  ,2019מפי השופט
רמי חיימוביץ.
התובע הלך לעולמו בגיל  87במהלך הדיונים
בתיק והתובעת כיום בת  .72בני הזוג רכשו
מהנתבעת פוליסת סיעוד המקנה להם קצבה
חודשית במידה ויהפכו סיעודיים .בשנת 2018
פנו התובעים לנתבעת והגישו תביעות לקבלת
תגמולי הסיעוד המגיעים להם ,אך הם נענו
בדחייה.
בשל כך ,הגישו התובעים במהלך פגרת בית
המשפט בקשות דחופות למתן צווי עשה ,שיורו
לנתבעת להעביר להם את התשלומים הנדרשים
לצורך מחייתם .בהסכמת הצדדים ,אוחד הדיון
בתביעותיהם והם הופנו להליך בוררות מומחים
בהתאם לתנאי הפוליסה ,ולאחר מספר גלגולים
הגיעו להסכמות.
המחלוקת אשר הונחה בפני בית המשפט היא
בשאלת שכר הטרחה והוצאות המשפט .התובעים
טענו ,כי אילולא הוגשו התביעות הם לא היו
זוכים לתגמולים .מנגד ,טענה הנתבעת כי היה
על התובעים לפעול בהתאם למנגנון הבוררות
שבפוליסה ,דבר שהיה חוסך את הוצאות ההליך

אלמלא התביעה ,התובעים היו מתקשים לקבל תגמול | צילוםShutterstock :

הבוררות המופיע בפוליסה מחייב ייצוג משפטי
והיה כרוך בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד.
עוד הוסיף בית המשפט ,כי התובע הוכר
כסיעודי על ידי המוסד לביטוח לאומי ,ניתן צו
מינוי אפוטרופסות בעניינו והוא אף אובחן כחולה

המחלוקת אשר הונחה בפני בית המשפט היא בשאלת שכר
הטרחה והוצאות המשפט .התובעים טענו ,כי אילולא הוגשו
התביעות הם לא היו זוכים לתגמולים .מנגד ,טענה הנתבעת כי
היה על התובעים לפעול בהתאם למנגנון הבוררות שבפוליסה

צילום ראש :גיא קרן

ואת שכר הטרחה.
בית המשפט קיבל את עמדת התובעים וקבע,
כי אלמלא הוגשה התביעה על ידי התובעים,
הם היו מתקשים מאוד לקבל את התגמולים
המגיעים להם .כמו כן ,העניין היה מתעכב
עוד זמן רב ,דבר אשר היה מקשה על משפחתם
של התובעים להמשיך ולממן את הטיפול
בהם .בנוסף ,בית המשפט הדגיש כי גם מנגנון

בסרטן ריאות ,ולמרות כל אלו דחתה הנתבעת
את תביעתו בטענה כי התובע סובל מירידה
קוגניטיבית אך אינו תשוש נפש ואף ציינה כי
חקירות סמויות שבוצעו לימדו כי התובע – אדם
בן  78החולה בסרטן ריאות – מהלך ללא כל
עזרה .יתרה מכך ,רק בעקבות תביעת התובע
בבית המשפט הוחלט לפתוח הליך בוררות.
בית המשפט ציין ,כי התובעת סובלת ממחלה

נוירולוגית קוגניטיבית אשר פוגעת בתפקודה,
ואף הוכרה כסיעודית על ידי המוסד לביטוח
לאומי כבר בנובמבר  2017והחזיקה במסמכים
רפואיים המעידים על מצבה .עם זאת ,הנתבעת
ביצעה לטענתה חקירה סמויה המצביעה
על כך שהתובעת הולכת באופן עצמאי עם
הליכון ועוברת מישיבה לעמידה ולכן דחתה
את תביעתה .כמו כן ,רק בעקבות פנייתה של
התובעת לבית המשפט נפתח הליך הבוררות,
אשר בסופו הוכרה התובעת כסיעודית.
לפי כל המובא לעיל ,קבע בית המשפט כי
מעורבותם של עורכי הדין הייתה נדרשת
והכרחית ,ולכן הסכם שכר הטרחה עליו חתמו
המבוטחים 20% ,מהתגמול ,הוא סביר ומקובל.
בנוסף בית המשפט פסק הוצאות משפט בסך
 7,350שקל הכוללות את שכר המומחים בהליך
הבוררות והוצאות דיון כפי שהעריכו התובעים.
עד למועד כתיבת שורות אלה ,לא ידוע אם
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי של הלשכה
במחוזות ת"א והמרכז ,ירושלים והשרון
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 Avivaהבריטית רוצה
למכור פעילותה באסיה

קיטון ברווחי ענף הביטוח
הוביל לירידה בהכנסות
ברקשייר האת’וואיי

ק

ונצרן הענק ברקשייר האת’וואיי של וורן באפט הסתמך במשך שנים רבות
על ענף הביטוח כמקור חשוב של הכנסות ורווחים .אולם ברבעון השני של
השנה הקונצרן מדווח על ירידה במחזור הרווחים שמקורו בקיטון חד בהכנסות
מסקטור הביטוח .ההכנסות של האת'וואיי מעסקי ביטוחי משנה ירדו ברבעון השני
של השנה בשיעור של  63%ל־ 353מיליון דולר.
חטיבת ביטוחי המשנה של הקונצרן הגדול רשמה הפסד ברבעון השני של השנה.
מקורו גם בגידול חד של ההפסדים בביטוחי
המשנה בענף הרכב המתבצעים באמצעות
.GEICO
מדיניותו של וורן באפט היתה להשקיע את
ההכנסות מפרמיות הביטוח ברכישת מניות
של חברות ידועות .זו היתה מדיניות שהובילה
לרווחים במשך 15־ 16שנה .אולם היקף
התשלומים לנפגעי אסונות טבע זינק בשנה
שעברה ותרם לירידה חדה ברווחיות סקטור
צניחה של  63%בהכנסות
הביטוח של האת'וואיי.
בחציון השני של השנה הרווח ברוטו של הקונצרן ירד ,אולם הרווח נטו זינק
בשיעור של  17%הודות לרווחים של  7.9מיליארד דולר מתיק ההשקעות של 200
מיליארד דולר ,הכולל אחזקות גדולות של מניות אפל ובנק אוף אמריקה.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח במודיעין ,בקניון עזריאלי ,דרוש/ה
פקיד/ה עם ניסיון למשרה מלאה לעבודה בביטוח
אלמנטרי דרישות התפקיד :תפעול המשרד ,הפקת
פוליסות רכב ,עבודה מול מבוטחים וחברות ביטוח .נא
לשלוח קורות חיים למייל eyal@sos-ins.co.il
לסוכן ביטוח בירושלים ,דרושה עובדת עם נסיון בתחום
האלמנטרי ויכולת טובה בתפעול מערכות מחשב ישראל
0546564001
דרושה מזכירה עם ניסיון באלמנטרי .אופציה למשרה
חלקית .כרגע לתקופה זמנית .לא חובה ניסיוןOffice@ .
mazal-ins.co.il
לסוכנות מתפתחת בכפר יונה דרושים :פקידי ביטוח
להקמת מחלקה אלמנטרית – רצוי עם ניסיון  + ,טלפנים
למח' טלמרקטינג 0529770368 .נתן קו"חafikf.gabi@ :
gmail.com
לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית ברעננה דרוש\ה
חתם\ת אלמנטרי לניהול תיק פרט – חידוש והפקה
(ללא תביעות) .נדרש ניסיון ,אנגלית טובה והיכרות
עם תוכנות חברות הביטוח יתרון .קו''ח נא לשלוח
למייל   yoelsegalhalevi@gmail.com
יועצת פנסיונית בדימוס עם רישיון וותק בענף הפנסיה
מעל  40שנהמחפשת חצי משרה באזור השרון כרמלה
052-3872182
לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון
למשרה מלאה לעבודה בביטוח אלמנטרי.דרישות
התפקיד :תפעול המשרד ,הפקת פוליסות רכב ,עבודה
מול מבוטחים וחברות ביטוח .נא לשלוח קורות חיים
למייל mail@tarabit.net :

ח

ברת הביטוח הבריטית הגדולה  AVIVAרוצה
למכור את עסקי הביטוח שלה באסיה .הכל תלוי
במציאת קונה שיהיה מוכן לשלם את המחיר המבוקש –
שני מיליארד דולר.
אביבה עוברת רה ארגון במטרה לחזור לרווחיות.
המנכ”ל החדש של החברה מאוריס טולוש מתכנן לקצץ
בהוצאות החברה בסכום של  300מיליון ליש”ט ומתכוון
לפטר  1,800עובדים עד שנת  ,2022זאת במטרה לחדש
הצמיחה של החברה והקטנת החוב .חברות
הביטוח היריבות התרכזו בשיווק של ביטוחי חיים
ופנסיות יותר מאשר בביטוחי רכוש.
עסקי הביטוח של אביבה באסיה מתרכזים
בסינגפור ,סין ,הונג קונג ,אינדונזיה ,וייטנאם
והודו .החברה עתה בוחנת את הליך מכירת עסקי
הביטוח באסיה במטרה שהדבר יתבצע ברבעון
הרביעי של השנה .ממאזן החברה לשנת 2018
מתברר שהרווח של עסקי הביטוח באסיה היה
בשנה שעברה  284מיליון ליש”ט .כמה מחברות
הביטוח המתחרות מגלות עניין ברכישה ,אולם חלק
הבהירו כי הן מתעניינות בקניית עסקי הביטוח במדינות
מסויימת ולא בכל הפעילות הביטוחית ביבשת.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח חיים באזור גדרה ־ רחובות דרושה
מנהלת משרד  ,נסיון בעבודה עם הפניקס מגדל כלל
ומנורה חובה .קורות חיים לשלוח למייל:
yacobid@zahav.net.il
לסוכנות ביטוח בר"ג איזור הבורסה דרושה חתמת/
פקידה ביטוח אלמנטרי חובה נסיון וידע בתוכנות
של חברה ביטוח תנאים טובים למתאימים קו"ח
למייל yaniv@ba־ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בתל אביב דרוש סוכנ/ת צעיר/ה
ונמרצ/ת לביטוח חיים ופנסיוני .ניסיון בתחום לפחות
שנתיים .לפרטים :לירון 050־5233529
liron@tuli־avital.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בפתח תקווה דרוש/ה עוזר/ת
סמנכ"ל תפעול עם ניסיון בשירות ותפעול .יתרון לרישיון
משווק פנסיוני .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
לסוכנות ביטוח מובילה ,בסניף ירושלים ,דרוש/ה משווק
פנסיוני בעל ניסיון ורישיון .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה סוכן ביטוח
בעל ניסיון ורישיון .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה סוכן ביטוח
בעל רישיון או בתהליך לקבלת רישיון למכירת מוצרי
פרט .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :

מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15ש גן,
משופץ אדריכלית ,מפואר ,תקרות גבוהות ,מואר,
קומת קרקע עם גינה אחורית ,יש מטבחון ,באמצע
 4חברות ביטוח ,סופר מרכזי .חדר פרטי  15מטר
־ מחיר  1,500שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים
וחשמל .יש אפשרות ל־ 2חדרים 40 ,מטר ,מחיר
 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054־4225655
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
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 052־shlomo@ks .2944888־ins.co.il

שכירות משנה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
בנימין גולדהמר על פטירת בנו

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה :עמדת עבודה כולל
הכול ב  ₪ 1200לחודש כולל חניה ,חדרי עבודה כולל
 2חניות בין  .4000₪/ 3000כולל ליווי מקצועי ,מיקום
מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03־9591333
052־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com

רועי גולדהמר
שלא תדע עוד צער

ז"ל

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים
מול חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי
חיים ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד
לבירורים  054-3073833שוקי
mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה
גיטי וייס על פטירת אביה

אברהם דוד
רוזנברג ז"ל
שלא תדע עוד צער

