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תמיכה בסוכנים

שירות או כיסוי

מגדל מצטרפת לחברות
ביטוח נוספות ומפסיקה
לשווק את פוליסת "דואגים
למחר" > עמ' 3
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מכחול־לבן שהבטיח לסייע
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עו"ד עדי בן אברהם עם
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"הדיגיטציה של הסוכן האלמנטרי תאפשר
לו להתחרות מול הביטוחים הישירים"
בראיון מיוחד שיפורסם בכנס האלמנטר השנתי באילת ,מספר יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה על
האתגרים מול היצרנים ,על היתרונות והחסרונות של הכלים הדיגיטליים ועל הממשק האחיד > רונית מורגנשטרן
האתגר הגדול ביותר העומד מול עיניי הוא
'מאזן האימה' מול היצרנים; לא אחשוש
לצאת למאבק מול כל חברת ביטוח שלא
תכבד את מעמדנו כשומרי הסף של המבוטחים,
כמשווקים האמינים והגדולים ביותר של
המוצרים .מאידך ,נמשיך לחזק חברות שעובדות
רק עם סוכנים".
כך מצהיר סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה
לביטוח אלמנטרי בלשכת סוכני ביטוח בראיון
שיפורסם במלואו במגזין "ביטוח ופיננסים"
שיפורסם לקראת כנס האלמנטר השנתי באילת.
הכנס יתקיים בתאריכים 18־ 22בנובמבר במלון
דן שבאילת ,וכותרתו – "סוכן מקצועי זה
אלמנטרי".
לדבריו ,רוב הסוכנים הפנימו שצריך
להשתמש בכלים הדיגיטליים לטובתנו.
חברות הביטוח מנסות לנגח אותנו בעזרת
הכלים האלו" .הדיגיטציה יכולה להוזיל
מאוד את עלויות העבודה של הסוכן ואז הוא
יוכל להתחרות בחברות הביטוח הישירות
ואלו שמוכרות גם באופן ישיר" ,מסביר
גרטי ומדגיש את חוסר ההגינות של חברות
המפעילות שיווק ישיר בתחרות מול הסוכנים.
אפשר לפתור זאת בכך שהחברות יאפשרו
לסוכנים למכור את הפוליסות במחיר שהן
מציעות למבוטח באופן ישיר" :אם חברות
הביטוח ישוו את המחיר שהן מציעות למבוטח
באופן ישיר לזה שהן נותנות לסוכנים ,המבוטח
בוודאי יעדיף לעבוד עם סוכן .לצערי ,לא כל
חברות הביטוח הפנימו את זה".
עד כמה קשה לסוכני אלמנטר להתפרנס כיום?
גרטי" :כרגע הרווחיות היא גבולית וחשוב
להכניס דיגיטציה למשרד הסוכן כדי להקטין
עלויות עבודה .צריך לעבוד עם חברות ביטוח
שבונות כלים דיגיטליים עבור הסוכנים .כאלו
הן שלמה ביטוח ,איילון ,מגדל ועוד ,ויש חברות
ביטוח שרוצות גם וגם .לכן אני קורא לסוכנים
לעשות חשבון עם מי כדאי להם לעבוד".

לעבור לחידושים אוטומטיים באמצעות חברות
חיצוניות כמו באפי ואחרות ,שיבנו מערכת
לחידושים אוטומטיים.
"זה גם אחד הדברים שיטה את מאזן האימה בין
הסוכן וחברת הביטוח לטובת הסוכן .היום חברת
הביטוח יודעת שלסוכן קשה מאוד לבדוק את כל
הפרמטרים של ביטוח רכב או דירה בכל חברות
הביטוח ,אז הן מעדיפות להשאיר את המצב
כמו שהוא .במצב החדש יידעו החברות שאם
חברה תעבוד ישירות מול המבוטחים ,נעביר את
החידושים לחברה אחרת".

"

צילום :גיא קרן

ממשק אחיד

גרטי מתייחס גם לכלי ספציפי שיקל מאוד על
הסוכנים כמו חידושים אוטומטיים של ביטוחי
רכב ודירה" :כדי להקטין את הוצאות הסוכן,

ביטוח
ופיננסים

סוכנים בעולם הרכב

סו"ב גרטי" :היום חברת
הביטוח יודעת שלסוכן קשה
מאוד לבדוק את כל הפרמטרים
של ביטוח רכב או דירה בכל
חברות הביטוח ,אז הן מעדיפות
להשאיר את המצב כמו שהוא.
במצב החדש יידעו החברות
שאם חברה תעבוד ישירות
מול המבוטחים ,נעביר את
החידושים לחברה אחרת"
אנחנו מבקשים שהחידושים יהיו אוטומטיים.
אחד החסמים שלנו בחידושי ביטוח רכב ודירה זה
קבצי ממשק איגוד ,שהם קבצים שחברת הביטוח
שולחת לסוכנים כשאין תבנית אחידה לקבצים
האלה .אני מטפל בזה אישית מול הממונה.
כשיהיה ממשק אחיד לכל חברות הביטוח נוכל

בכנס אלמנטר יתקיים רב־שיח עם מנכ"לים של
חברות הביטוח על מקומם של הסוכנים בעולם
הרכב המשתנה ,וזאת על רקע כניסת חברות
ביטוח דיגיטליות לענף ,והתחרות המורגשת
בתחום מצד החברות המסורתיות.
גרטי מציין כי המבצעים האחרונים שמפרסמות
חברות הביטוח להוזלות פוליסות הרכב ,כמו
תשלום לפי קילומטרים וכד' ,פוגע כמובן גם
בעמלות הסוכנים ,אבל הוא סבור שזה גל חולף:
"חברות הביטוח עוברות לדעתי איזשהו משבר
זהות והן מנסות לירות לכל הכיוונים .אני מניח
שזה איזשהו גל שיחלוף לאחר שימוצה .זה בא
ממצב שהן רואות את הרווחים של ביטוח ישיר
ולכן הן חושבות שעדיף להן לוותר על שומר
הסף ,שזה הסוכן .שומר הסף זה לא רק מי שמוכר
פוליסות עבור חברות הביטוח ,אלא זה שמלווה
את המבוטח במקרה של תאונה ,שנמצא כדי
לענות על שאלות  -לסוכן יש ערך מוסף עבור
המבוטחים".
גרטי מתייחס בראיון המלא גם לנזקי צנרת,
שהמצב שם עדיין לא טוב; לביטוח אופניים
חשמליים; ביטוח חובה במגזר הערבי; הצעה
לשלב ביטוח צד ג' של רחפנים בביטוח הדירה;
המאמץ לגבש ביטוח לבתי עץ ,ביטוח רכב חובה
דיגיטלי ועוד.
כאמור ,הכנס יתקיים באילת בתאריכים 18־22
בנובמבר.
להרשמה לחצו כאן

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורכת ראשית :אושרת קמחזי |
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 :באדיבות הלשכה | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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גם מגדל מפסיקה לשווק תכנית פיצוי
לכל החיים ומקצצת בעמלות

החברה מצטרפת אל ארבע חברות שעשו זאת לאחרונה  הסיבה לפי מגדל" :לא יכולנו לאפשר מכירת סוף
עונה"  סו"ב מורי" :השינוי בעמלות נעשה באופן חד צדדי וללא התראה מראש כמחויב" > רונית מורגנשטרן

פ

עילות החברות בתחום הביטוח הסיעודי
ממשיכה להצטמצם כשגם מגדל,
מהגדולות בתחום ,הודיעה לסוכניה כי
החל מה־ 6באוקטובר  ,2019לא ישווקו בחברה
תכנית "דואגים למחר" עם תקופת המתנה בת 45
ימים לתקופת פיצוי כל החיים ,וכן תכנית "דואגים
למחר משלים" עם תקופת המתנה בת  36חודשים.
ניתן יהיה לשווק במסגרת הביטוח הסיעודי במגדל
את התכנית "דואגים למחר" עם תקופת המתנה בת
 45ימים ,לתקופת פיצוי של  3ו־ 5שנים בלבד .בנוסף,
ניתן יהיה לשווק את תכנית "דואגים למחר משלים"
לתקופת המתנה בת  60חודשים ,למצטרפים החל
מגיל  .18על המכתב חתומה עו"ד שרונה תושיה־
פישר ,סמנכ"ל תחום בריאות במגדל.
עוד נמסר לסוכנים ,כי עמלת הנפרעים במסלולים
הנמשכים תהיה בשיעור של  5%לכל שנות תשלום
הפרמיה ואילו עמלת ההיקף תשוקלל ב־.40%
באשר לנספח "הבטחה למחר" ,נמסר לסוכנים
כי ניתן להמשיך לשווק את הנספח ,בפרמיות
מעודכנות למבוטחים מחדשים ,במסלולים ששיווקם
נמשך ואשר עליהם הודיעה מגדל במכתב האמור ,או
להוסיפו למבוטחים קיימים (בפוליסת סיעוד קיימת
שנרכשה במגדל החל מחודש ינואר  ,)2012בהתאם
למסלול הקיים ברשותם .במכתב לסוכנים מצוין כי
אין שינוי בעמלות של נספח "הבטחה למחר".

"המכה האמיתית"

מגדל היא החברה החמישית (הראל ,כלל ,איילון,
מנורה והכשרה) בתקופה האחרונה שמודיעה על
הפסקת שיווק פוליסות סיעוד לכל החיים תוך
פגיעה בעמלות הסוכנים.
מנורה ,שהודיעה לפני כשבועיים על ביטול

טוען ליאור רביב ,משנה למנכ"ל ,כי
מוצרי הסיעוד עם פיצוי לכול החיים,
העמלות החדשות יכנסו לתוקף
הודיעה בתחילת השבוע לסוכניה כי
בתחילת נובמבר כך שזה תואם
במוצרי הסיעוד עם פיצוי של עד
את ההסכם עם הסוכנים" :ב־58
 5שנים ,החל מ־ 1באוקטובר תקטן
שנות פעילותה לא תמצא סוכן
עמלת הנפרעים ל־ 10בגין  5השנים
אחד שיגיד לך שמגדל לא שילמה
הראשונות ול־ 5%החל מהשנה ה־.6
לו את המגיע לו בהסכם .גם כאן,
בעקבות הודעת מגדל ,שיגר סו"ב
העמלות החדשות ייכנסו לתוקף
איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות
בתחילת נובמבר ולאחר שיחלפו 30
והסיעוד בלשכה ,פנייה דחופה
סו"ב מורי" .עשו זאת בהתראה
יום .זה דבר בסיסי בהסכמי החברה
למנכ"ל מגדל ,רן עוז ,עם העתק
קצרה" | צילום :גיא קרן
ואין פעם אחת בה נהגנו אחרת.
לשרונה תושיה־פישר ,בו הוא כותב:
"הנני פונה אליך בעקבות פניות רבות של סוכני זו גם התשובה שקיבלו סוכנים שפנו בנושא וזה
הלשכה ,אשר הפנו את תשומת ליבינו לכך שמגדל בסיסי ולא קשור לעמדת הלשכה כפי שהבאת
הודיעה לסוכניה באופן חד צדדי על שינוי בהסכמי במכתבך".
לדברי מורי ,העובדה שקיצוץ העמלות ייכנס
העמלות וזאת מבלי שניתנה לכך התרעה .למיטב
הבנתי ,מפניות הסוכנים של חברת מגדל ,עולה רק בתחילת נובמבר לתוקף לא נמסר בידיעון
כי לכאורה בהסכם הסטנדרטי של חברת מגדל יש לסוכנים ,מה שיצר מצב שהסוכנים משוכנעים
התייחסות ספציפית למצבי שינוי מסוג זה ,ובזו שאינם יכולים למכור יותר מוצרים אלה בעמלות
הלשון' :החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי הקודמות.
רביב מדגיש במכתבו" :בכל פעם בעבר
העמלות ושיעוריהן המפורטים בנספח זה ...השינויים
יכנסו לתוקפם תוך  30ימים ממועד משלוח ההודעה' .כשהסתיים שיווק מוצר כלשהו ,זה לווה ב'מכירות
"לפיכך ,ככל שהודעתכם אינה עומדת בהוראות סוף עונה' בהיקפים חסרי תקדים .מאחר שהמוצר
החוזה של הסוכן עמדת הלשכה היא כי על חברת הזה ,בדרישות ההון הנוכחיות ,מייצר הפסד של
הביטוח לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם מאות אחוזים על כל מכירה ,אני לא יכול לאפשר
הפרטני של כל סוכן וסוכנת ואין מקום לשינוי חד במקרה זה מכירות סוף עונה שהיו מכניסות
צדדי כוללני .יתרה מכך ,עליכם לפעול לתשלום לחברה אלפי פוליסות בתקופה קצרה ,לכן הוריתי
עמלות על פי ההסכם הישן גם בתקופת הודעת על הפסקת השיווק המיידית  -מכיוון שכך אם יש
השינוי כפי שסוכם מול כל סוכן וסוכנת בהסכמיהם לך תהיות בנושא ,אתה מוזמן לפנות אלי תמיד.
"אפשרנו לסוכנים להעביר הצעות שנחתמו עד
וכפי שצוטט לעיל".
ל־ 01/7מתוך הבנה שיש הצעות בחוץ שחייבים
לכבד ,אך בשום אופן אין לנו כוונה להביא לכאן
במכתב תשובה לפניית מורי למנכ"ל מגדל ,גל מכירות סיעוד" ,מסכם רביב.

סוף עונה בסיעוד

ח"כ טופורובסקי" :סוכני הביטוח חשובים לציבור ויקבלו ממני את מלוא הסיוע"

ב

פגישה שהתקיימה לאחרונה ביו נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד לבין ח"כ בועז טופורובסקי
(כחול־לבן) הביע טופרובסקי תמיכה בסוכני הביטוח והבטיח לסייע ללשכה במאבקיה הצודקים.
טופורובסקי ,המגיע מהתחום העסקי ,מכיר ומבין את שוק ההון ואף השתתף בקדנציה הקודמת בכנס
הלשכה באילת.
רוזנפלד" :בועז שולט היטב בחומר ומבין את משמעות סוכני הביטוח לציבור .שמחתי לשמוע כי
מתוך כך הוא מעוניין לסייע לנו ולשרת טוב יותר את ציבור המבוטחים" ,אמר נשיא הלשכה.
טופורובסקי ( ,)39נשוי  ,+2הוא ח"כ מטעם מפלגת יש עתיד בסיעת כחול־לבן .בכנסת ה־ 19כיהן
מטעם יש עתיד כחבר בוועדת הכספים ובוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת וכיו"ר ועדת המשנה
לוועדת הכספים בנושא הסדרת הרגולציה לזירות מסחר אלטרנטיביות.
כמו כן ,הקים ועמד בראש השדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה .לאחר האיחוד עם מפלגת
חוסן לישראל ,הוצב במקום ה־ 30ברשימת כחול־לבן ,כיהן כמנהל מטה השטח שלה והושבע שוב כח"כ.

רוזנפלד וטופורובסקי |
צילום :באדיבות הלשכה
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מאמינה באנרגיה מתחדשת :כלל השקיעה
עד כה כ־ 1.5מיליארד שקל בתחום זה
בין ההשקעות דיווחה כלל על חתימת עסקה בשווי כ־ 50מיליון ליש"ט לרכישת אחזקות בחוות רוח ימית
באנגליה  עסקה זאת מצטרפת לאחרות בספרד ובארץ > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים דיווחה על חתימת
עסקה לרכישת אחזקות בחוות רוח ימית
( )Offshoreפעילה באנגליה .במסגרת
העסקה ,כלל תשקיע כחמישים מיליון פאונד,
אשר יקנו לה אחזקה של כ־ 8%בנכס המייצר
אנרגיה מתחדשת ,שהינו בעל הסכם למכירת
חשמל עם תעריף רצפתי ,וכן הזכאי לסובסידיות
למשך  15שנים קדימה.
חוות הרוח הינה בהספק מותקן של כ־210
מגה וואט וממוקמת בים ,כ־ 8ק"מ מקו החוף של
אנגליה.
כלל ביטוח ופיננסים רוכשת כשליש מאחזקותיה
של  ,BAEאשר הינה קרן פנסיה אנגלית
המנהלת את הפנסיה של עובדי חברת BAE
 ,Systemsחברה ביטחונית בריטית למוצרי
ביטחון ואווירונאוטיקה הנמנית בין חברות ההגנה
הגדולות בעולם.
יוסי דורי ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת
ההשקעות בכלל מסר" :אנו ממשיכים באסטרטגיית
ההשקעה לטווח ארוך בתשתיות בכלל ואנרגיה
ירוקה בפרט ,פרויקטים התואמים את האסטרטגיה
של כלל ביטוח להשקעה בנכסים המניבים תשואה
שוטפת ויציבה לאורך זמן .השקעה זו מצטרפת
להשקעות נוספות של החברה שבוצעו לאחרונה
בתחום התשתיות והאנרגיה בארץ ובעולם".
הפרויקט מתוחזק ומתופעל על ידי חברת
 ,Ørstedמהגדולות בעולם בתחום אנרגיה
מתחדשת ומהמנוסות בהקמה והפעלה של תחנות
רוח .עם השלמת העסקה  Ørstedתמשיך
להחזיק ב־ 50%מהבעלות בפרויקט ,בנוסף ל־
 BAEשתחזיק כ־ ,17%כלל ביטוח ופיננסים כ־8%
וביתרת הבעלות תחזיק קרן תשתיות מהגדולות
בעולם.
סה"כ החשיפה הישירה של כלל ביטוח ופיננסים

יוסי דורי ויורם נוה | צילומים :סיון פרג'

דורי" :אנו ממשיכים
באסטרטגיית ההשקעה
לטווח ארוך בתשתיות בכלל
ואנרגיה ירוקה בפרט ,פרויקטים
התואמים את האסטרטגיה
של כלל ביטוח להשקעה
בנכסים המניבים תשואה
שוטפת ויציבה לאורך זמן
לתחום האנרגיות המתחדשות ,בארץ ובעולם
בחוב ובאקוויטי ,עומדת היום על כ־ 1.5מיליארד
שקל.

השקעות נוספות
לאחרונה השקיעה כלל גם כ־ 27מיליון אירו
בפרויקט סולארי בספרד וכ־ 20מיליון פאונד
בפלטפורמה ליצור חשמל מפסולת אורגנית
בבריטניה .בארץ כלל פעילה מזה שנים בשוק
האנרגיות המתחדשות ומממנת פרויקטים
סולאריים רבים לחברות גדולות ומשמעותיות
בתחום ,כגון :אנלייט ,שיכון ובינוי EDF ,ומשקי
הקיבוצים .בנוסף ,בימים אלו בוחנת החברה
השקעות נוספות בפרויקטים באנרגיה מתחדשת,
בארץ ובעולם.
את העסקה הובילו ליאת חזות ,מנהלת ענף
אשראי ותשתיות ודודי לוי ,מנהל מחלקת
תשתיות.

יש דרכים שכדאי לעשות ברגל...

חג סוכות שמח!
לפייסבוק <<
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"סוכן ביטוח כיום הוא יחידה מקצועית
ברמה גבוהה מאוד"
סוכן צעיר

סו"ב יואב איצקוביץ ,סוכן עצמאי בבית סוכן תפארת ,סוכנות לביטוח בנשר " לעולם לא
יהיה תחליף מלא לסוכן ביטוח בעל רישיון"

מנהלים
פרימיום

מלא לסוכן ביטוח בעל רישיון ,לאדם שיושב מול
אדם ,עדיין ,כיום יש אנשים שרוכשים ביטוח
בטלפון ללא היכרות עם מי שמוכר להם את
הביטוח ,ללא הליך התאמה אישי ומלא" .לדעתי,
מעמדו של סוכן הביטוח יתחזק עוד יותר
והסוכן יהפוך להיות הדמות הדומיננטית בכל
בית בישראל – לא יהיה בית שלא יהיה לו מתכנן
פיננסי אישי משפחתי".
מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל
office@rbmedia.co.il

26507/26784

השילוב שנותן
לך יותר

איצקוביץ" .חייבת להיות מערכת תומכת לכל סוכן צעיר"

סטודיוהראל

פנסיוני
פרימיום

צילום :באדיבות המצולם

גיל39 :
מצב משפחתי :נשוי1+
השכלה :תואר ראשון בכלכלה וניהול; לימודי
תעודה לקבלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי
ותק :כ־ 10שנים
למה בחרת במקצוע סוכן הביטוח? מה אתה אוהב
בו?
"האמת היא שהמקצוע בחר בי ,החלטתי
ל'הסכים' איתו וזאת לאחר שיחה עם חבר
שבעקבותיה הבנתי שאני רוצה להיות סוכן
ביטוח.
"ככל שעבר הזמן הבנתי שמה שאני הכי אוהב
במקצוע זה את האנשים ,לשבת מול משפחה
או יחיד לתת לו מהידע והמקצועיות שלי ,לגרום
לו להבין שסוכן ביטוח זה התואר הרשמי אבל
היום אני עושה הרבה יותר כי זו האחריות שלנו
כאנשי מקצוע :להביא את כל הידע והמקצועיות
שלנו לידי ביטוי ,לגרום לו להבין שאנחנו לא
רק מוכרים ביטוח ,אנחנו מלווים משפחות – זו
שליחות מבורכת .סוכן ביטוח כיום הוא יחידה
שמתפקדת ברמה מקצועית גבוהה מאוד".

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
"חייבת להיות מערכת תומכת באופן שוטף
לכל סוכן צעיר שתלווה אותו במשך שנה ,שנה
וחצי – סוג של ליווי 'הלכה למעשה' .המעבר
מכיתת הלימוד ומהספרים לשיחות עם לקוחות
וצבירת ביטחון עצמי הוא מעבר משמעותי מאוד
שלעיתים יכול להטות את הכף ולגרום לסוכן
לחשוב פעמיים האם להישאר במקצוע".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"בעלים של תיק לקוחות איכותי ביותר .במקביל,
אני ארצה לחלוק את הידע והמקצועיות שלי
עם סוכנים צעירים ולהעניק להם את כל הכלים
להצליח בענף .לכן ,בעוד עשר שנים אהיה אחראי
על מערכת שיודעת לקלוט ולהכשיר סוכנים
צעירים ולהפוך כל אחד מהם למתכנן פיננסי".
אלו טיפים תיתן לסוכנים צעירים כמוך?
"המקצוע מאוד מתגמל ,אין עוררין על זה,
אבל ,אם אתם כאן רק בשביל הכסף – תחשבו
פעמיים".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"שאלת מיליון הדולר .לעולם לא יהיה תחליף

אפגרייד
לפנסיה

פנסיה

משולחנו של היועמ"ש
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האם שירותי השב"ן נחשבים כשירות
או ככיסוי ביטוחי?
בסוגיה שנידונה בבית המשפט עלתה השאלה האם יש לנכות מסכום הפיצוי את שווי ההטבות הניתנות
לניזוק מכוח חברותו בתכנית שב"ן? > עו”ד עדי בן אברהם

ב

צילום ראש :גיא קרן

ית המשפט העליון דן בערעור על פסיקת
בית המשפט המחוזי ,אשר פסק למבוטחת
שנפגעה בתאונת דרכים  11מיליון שקל.
השאלה העקרונית שהתעוררה היתה האם במסגרת
פסיקת הפיצוי הנזיקי ,יש לנכות מסכום הפיצוי את
שווי ההטבות הניתנות לניזוק מכוח חברותו בתוכנית
שב"ן.
המבוטחת נפגעה בדרכה לפארק שעשועים
ברמאללה ,היא נפצעה באופן קשה והגישה תביעה על
פי חוק הפלת"ד נגד חברות הביטוח ונתבעים אחרים.
הדין אשר חל הינו הדין הפלסטיני ,הואיל והתאונה
אירעה בשטחי  ,Cאך הוסכם כי הנפגעת זכאית
לקבלת מקרנית השלמת פיצויים בסכום ההפרש שבין
הפיצויים שהיתה זכאית להם אילו אירעה התאונה
בישראל לבין הפיצויים שזכאית לקבל על פי דין
הפלסטיני.
המבוטחת טענה כי אין לנכות לה את ההטבות להן
היא זכאית במסגרת השב"ן משום שהשב"ן נחשב
כהטבה על פי חוזה ביטוח .מאידך ,קרנית טענה כי
לקופות חולים קיימת זכות שיפוי מולה ולכן עלול
להיווצר מצב שקרנית עלולה לשלם פעמיים ומשכך
יש לבצע את ניכויי שווי ההטבות.
בית המשפט דחה את טענות קרנית וחייב אותה
בתשלום הפרש הפיצויים בין הדין הפלסטיני לבין
הדין הישראל באופן מלא.
במסגרת הערעורים שהוגשו ולנוכח ההשלכות
הרוחביות ,התבקשו קופ"ח כללית ,היועמ"ש ואיגוד
חברות הביטוח ,להגיב לשאלה האם יש לראות בשב"ן

בית המשפט חייב בתשלום הפיצויים | צילוםShutterstock :

חוזה ביטוח ולכן אין לנכות מסכום פיצויי הפלת"ד את
ההטבות הניתנות במסגרתו.
היועמ"ש טען כי יש לראות בשב"ן חוזה ביטוח ולכן
אין לנכות פיצויים בגין הטבות השב"ן; קופ"ח טענה כי
אין להחיל את חוק חוזה הביטוח בהקשרו של השב"ן,
אחרת הניזוק עלול לקבל פיצוי כפול הן מחברת
הביטוח והן מהשב"ן; איגוד חברות הביטוח טוען בין
היתר ,כי תוכניות השב"ן אינן יכולות להיחשב כ"חוזה
ביטוח" ,ומכל מקום ,אף אם ייחשבו כחוזה ביטוח ,אין
להחיל את הוראות פקודת הנזיקין ,אשר חל רק על
חוזי ביטוח שאינם מקנים זכות תחלוף.
בית המשפט העליון דן בשאלה העקרונית הבאה:
אם חוזה הביטוח מדבר על סיכון מבוטח ומהות החוזה

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>

היא העברת סיכון בלתי צפוי מכתפי המבוטח לכתפי
המבטח ,כשבתוך כך ,במסגרת חוזה הביטוח ,המבוטח
מתחייב לשלם פרמיה ,שהיא סכום קבוע מראש ונמוך
ביחס לנזק האפשרי וזאת על מנת להימנע מהסיכון
לשאת בנזקים גבוהים בשל אירועים לא צפויים
בעתיד – האם מכך ניתן ללמוד כי השב"ן הוא ביטוח?
אמנם לשב"ן יש מאפיינים ברורים של חוזה ביטוח:
תכליתו העיקרית היא מתן שירותי בריאות נוספים
כנגד תשלום קבוע וללא כל קשר לקרות מקרה
ביטוח ,תאונה או מחלה קשה .כך למשל ,תוכניות
שב"ן שונות מציעות לעמיתים שירותים שונים כגון
רפואת שיניים ,בדיקות וייעוץ שאינו תלוי במצבו
הרפואי .בנוסף ,כל תושב יכול להצטרף לשב"ן ,ללא
קשר למצבו החיתומי ,לרבות אדם לאחר תאונה או
מחלה וזאת בניגוד לפוליסות ביטוח .בשב"ן יש צורך
בתשלומי הפרמיות גם לאחר שאירע אירוע נזיקי וכל
עוד משלם העמית את דמי החבר החודשיים.
ביחס להוצאות השב"ן העתידיות והמחויבות
להישאר כחבר שב"ן ולשאת בעלות החודשית על מנת
להקטין את הנזק ,קובע בית המשפט העליון ,בדעת
רוב ,כי על המבוטחת להמשיך ולהיות חברה ולקבל
שירותים כך שהתשלומים העתידיים ,ינוכו בהתאמה
מהתשלומים למבוטחת ,אך את דמי החבר החודשיים
תשלם חברת הביטוח ובכך ייווצר איזון המיטיב עם
כלל הצדדים ,תוך השארת זכות השיבוב של קופת
החולים כלפי חברת הביטוח וימנע תשלום כפול מצד
חברת הביטוח.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח
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יחסינו עם החברות ,עם הפיקוח
ובינינו לבין עצמנו – לאן?
לא מאוחר מידי להבין שאנחנו חייבים לתת ערך רב יותר מאשר למכור מוצרים בלבד > סו"ב רון קשת

פ

צילום :באדיבות המצולם

וסט אחרי פוסט בעמודי הפייסבוק
של סוכני הביטוח בהם אני קורא את
כולם מביעים חשש לגיטימי משחיקת
ההכנסות .השחיקה ,שנובעת מתהליך צמצום
ומחיקת מוצרים ביטוחיים ,לא גורמת לאנשים
לעצור ואפילו לרגע קטן ולשאול את עצמם האם
הם בדרך הנכונה?
למה אנחנו מחכים? האם המגמה אינה ברורה?
מי הנאיבי שחושב שזה ייעצר בצעד הזה ולא יגיע
למוצר הבא? רק לאחרונה ,אובדן כושר ,מנהלים,
ריסקים ,סיעוד ואפשר ללכת עוד אחורה  -יש לי
 40שנות ניסיון שמגובות בזיכרון די טוב.
אז אולי הגיע הזמן שנפסיק להניח הנחות שאין
מאחוריהם שום ביסוס? אולי הגיע הזמן שנתחיל
לייצר את המציאות בעצמנו תוך השפעה הולכת
וקטנה של החברות והפיקוח?
כאשר סוכן ביטוח מתייחס לעצמו כאיש מכירות
ולא כמי שאמור לתת פתרונות זאת בעיה .איש
מכירות כזה חייב להתמקד במה שיש לו למכור
ולכן ביום יום שהוא פותח את התיק ורואה את
כמות המוצרים שיש שהולכת וקטנה זה מתסכל.

בימים אלו ,כשאנחנו נמצאים בעשרת ימי
תשובה בין ראש השנה ליום כיפור ,אנחנו למעשה
שואלים את עצמנו כמו בכל צומת יחסינו לאן -
ובמקרה שלנו יחסנו לאן עם החברות עם הפיקוח
וגם כן בינינו לבין עצמנו?

מבוגר אחראי

בתחום העיסוק שלנו יש מבוגר אחראי שאף אחד
מאתנו לא בחר בו בבחירה דמוקרטית ,אבל הוא
קובע את עתידנו לפעמים יותר מכל שותף עסקי
שיש לנו  -שמו ד"ר משה ברקת.
העצמאות של משרד הממונה היא עובדה וכל
ניסיון להציג כאילו ניתן יהיה לאכוף עליו
אופן חשיבה שונה היא במקרה הטוב זריית חול
בעיניים .האיש הגיע עם תפיסת עולם מגובשת
ואינו סוטה מעקרונותיה כהוא זה.
גם נתוני ההכנסה שלנו כפי שמשתקפים
בדו"חות ממשרד האוצר מראים ששניים מתוך
שלושה סוכני הביטוח חיים מהכנסה חציונית
של  20אלף ברוטו ,לפני מיסים ,הוצאות משרד

והוצאות פרטיות ,זאת עובדה.
תקשיבו למה שהאוצר אומר לכם במקום לכאלו
שמשלים אתכם שיש להם אפשרות לעצור את
המהלכים ובינתיים התוצאות מראות על הצלחות
מועטות אם בכלל .האוצר מדבר על הסוכן
האובייקטיבי ,לכו ללמוד מהו צריך לעשות
על מנת לשלב בין הכנסות מלקוחות להכנסות
מעמלה.
אין לאוצר שום רצון לייצר עולם ללא סוכנים,
אני אומר את זה באחריות מלאה  -יש לו בהחלט
רצון לייצר עולם שניגודי העניינים לתפיסתו יהיו
קטנים יותר .גם אם הצדק הוא בתפיסת העולם של
הסוכנים יש משפט מהילדות שלי שאומר אתם
אולי צודקים אבל אין מי שיצדיק אתכם.
אני מצטט חלק לא קטן מהסוכנים שאומרים
שאנחנו בזמן פציעות ואוטוטו השופט שורק
לסיום המשחק .אבל עדיין נותר זמן ,זה לא מאוחר
מידי להבין שאנחנו חייבים לתת ערך רב יותר
מאשר למכור מוצרים בלבד.
הכותב הינו  ,CFPמתכנן פיננסי

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך
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הנהלת מגדל הגיעה לפגישה בלשכה ,על הפרק:
העצמת פעילות מוטת סוכנים
מ"מ נשיא הלשכה" :נשים דגש על חברות שזוכרות את סוכני הביטוח שלהן" > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

בתחילת השבוע הגיעה הנהלת מגדל,
בראשות בעל השליטה בחברה שלמה אליהו,
יו"ר החברה ניר גלעד ,המנכ"ל רן עוז ,המשנה
למנכ"ל ליאור רביב ואקטוארית החברה רוני
גינור ,לביקור בלשכה שמטרתו ,בין היתר ,בחינת
דרכים להעצמת סוכן הביטוח וחשיבות עבודתו.
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד" :אני מברך
על ישיבה מקצועית ועוצמתית ,מתוך הבנה כי
סוכן הביטוח היה וישאר במרכז הבמה ,כי הוא זרוע
השיווק המרכזית של חברות הביטוח.
"חברי הנהלת מגדל ובראשם הבעלים שלמה אליהו,
שבעברו היה סוכן ביטוח ,מבינים ויודעים שהסוכנים
הם עמוד התווך של עולם הביטוח בישראל".
מ"מ נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור הורנצ'יק" :אני
מברך על ישיבה איכותית ומקצועית שהתנהלה
מול בכירי מגדל ,כולל בעל החברה שלמה אליהו
אשר את דרכו התחיל כסוכן ביטוח ולכן הוא מבין
ויודע מה החשיבות של בעל מקצוע שמלווה את
המבוטח לאורך כל הדרך וכן ביום פקודה.
"שיתופי פעולה כאלו מבורכים .סוכם כי יתבצעו
פגישות המשך מקצועיות לצורך יישום תכנית

הנהגת הלשכה והנהלת מגדל | צילום :באדיבות הלשכה

הבנייה והעצמת סוכני הביטוח".
יו"ר הוועדה האלמנטרית ,סו"ב ישראל גרטי:
"שמחתי לראות שחברה גדולה כמו מגדל ,למרות
המגמה בשוק ,עדיין רואה את החשיבות בעבודה
שוטפת עם סוכני ביטוח בביטוחי פרט ובעיקר
בביטוח רכב .כיו"ר הוועדה האלמנטרית אעשה כל
מה שנדרש כדי להגדיל את העבודה עם חברות

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת ביטוח בעל
רשיון  .המשרד יעניק מעטפת כוללת של תפעול  .מתאים
למי שמחפש בית חם ומסלול להתפתחות אישית קורות
חיים נא לשלוח לכתובתplan@asee.co.il :
"מבוקש" עו"ד עם ניסיון בביטוח אלמנטרי שמעוניין/
נת לפתוח בקרייה של יועץ ביטוח אלמנטרי .נא לפנות
לשמעון . 0505492619
סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים
ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים,
 7שנים ניסיון מינימום .תנאים מצויינים ושעות עבודה
נוחות .קורות חיים למייל b@bd2.co.il
לסוכנות ביטוח צעירה ושאפתנית בחיפה דרוש/ה
מנהל/ת תחום אלמנטאר במסגרת התפקיד טיפול
בביטוחי רכב ,דירה ועסק .אנחנו מחפשים עובד/ת
חרוצים ,עצמאיים בעשייה ובעלי ראש גדול ונכונות למתן
שירות מעולה ללקוחותינו .חושבים שאתם מתאימים
? נשמח לפגוש אתכם .לפרטים ניתן לשלוח קו"ח ל :
yossi@varssano.co.il
דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות (לא מוקד) בסוכ' ביטוח
בשרון ,משרה מלאה א-ה  ,08:15-17:00חובה ניסיון
בשירות לקוחות בביטוחי בריאות /חיים ,יתרון ליוצאי
סוכנויות ביטוח .התפקיד כולל :מענה לשיחות יוצאות/
נכנסות ,טיפול בעדכון שינויים בפוליסה ,הסבר כל כיסויי
הפוליסה ,הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/
בנקים .נדרש אוריינטציה מכירתית /ראש גדול /אחריות
ומסירות/נעימות והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד ..שכר
גבוה למתאימים .אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי

שהן מוטות סוכנים באופן אמיתי.
"שלמה אליהו ביטא את הדברים בצורה הכי
אותנטית ברצון שלו לשתף פעולה עם סוכני ביטוח
ועם הלשכה .הוא הבטיח ללכת לקראת הסוכנים
ולשמור על העמלות כדי שהסוכן יוכל להתפרנס
היטב .נקים צוותי חשיבה משותפים כדי לראות איך
מגדילים את העבודה המשותפת עם מגדל".

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

גיבוש חברה ,הכשרות במקום .לשליחת קו"ח
 , jobs@ins2000.co.ilאו  052-4175111בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות (לא מוקד) .משרה מלאה א-ה
 .08:15-17:00חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי
בריאות /חיים  .יתרון ליוצאי חברות ישירות .שכר גבוה
למתאימים  ,יעדי מדרגות ובונוסים .נדרש אוריינטציה
מכירתית /ראש גדול /אחריות ומסירות/נעימות
והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד  -שכר גבוה למתאימים.
אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש חברה,
הכשרות במקום .לשליחת קו"ח . jobs@ins2000.co.il
או  052-4175111בוואטאפ
חיתום והפקה .תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה
לוותק בחברה .משרה מלאה א-ה  .08:15-17:00חובה
ניסיון והכרת פוליסות הבריאות/חיים .יתרון לבעלי ניסיון
בהפקה וחיתום בעולם הביטוח .התפקיד כולל :שליחת
פוליסות לחב' ביטוח לצורך הפקה .ביצוע מסמך השוואה
בין פוליסות קודמות לפוליסות חדשות לפני העברה
לחיתום .טיפול בהשלמת מסמכים רפואיים והשלמת
תהליך חיתום עד להפקת סיום הפוליסה .נדרש ראש
גדול /אחריות ומסירות/נעימות והקשבה .שכר ממוצע
 .7000+אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש
חברה .לשליחת קו"ח  jobs@ins2000.co.ilאו
 052-4175111בוואטאפ
לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון ,למשרת תיאום פגישות
ותפעול במשרד בין השעות ( 15:00 – 09:00גמישות
בשעות) ,תיאור התפקיד  :ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות
פוטנציאליים לתיאום פגישות ,הכנת הצעות ,מתן מענה
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה ,אין צורך
בידע מוקדם אלא רק ביחסי אנוש טובים ורצון להצליח,

הכשרה תינתן במקום ,ליווי להצלחה שכר בסיס +
עמלות גבוהות למצליחים דרישות  :מוטיבציה גבוהה,
ניסיון בתיאום פגישות -יתרון ,ראש גדול .קורות חיים יש
לשלוח  GIL@BEYAHAD-INS.COMנייד 052-7703399

שכירות משנה
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־052 9591333־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com
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

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
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד:
0542144567
אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן /
סוכנת  /סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי  /חיים .לתאום
פגישה ופרטים נוספים ,ניתן להתקשר לדוד בטלפון
052-6533382
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
Michaele@b4־ u.co.ilסודיות מובטחת.

