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ביטוח ופיננסים

כנס ביטוח פנסיוני 2020
הפניקס: סוכני ביטוח שיעמדו 

ביעדים יזכו במימון להשתתפותם 
בכנס שיערך במרץ באילת < עמ' 4

הסוף למוקדנים?
בצרפת שוללים מכירת 

 פוליסות ע"י מוקדי 
שירות < עמ' 15 

במגמת הפחתה
בשורה בתחום ביטוחי 

המשכנתאות? הרשות מפחיתה 
את מחירי הביטוח ב־5% < עמ' 6 

4,760 חברים, 50 יועצים, 44 
הישגים ו־40 ח"כים בלובי הפוליטי: 

 הלשכה במספרים ‰ פרויקט מיוחד 
לרגל השנה החדשה

 עמ' 3
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ביטוח 
ופיננסים

 הלשכה במספרים: סיכום שנה 
והצצה אל השנה שבפתח

רוזנפלד: "שנת 2019 הייתה שנה פורייה במיוחד בעשיית הלשכה" ‰ הורנצ'יק: "אנחנו נלחמים 
ונלחם בתופעת המתחזים בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותנו, ואנחנו כבר קוצרים פירות" 

< מערכת "ביטוח ופיננסים"

הישגים ש עם  הסתיימה   2019 נת 
ולוועדותיה,  ללשכה  משמעותיים 
אתגרים  צופה  שבפתח   2020 ושנת 
הביטוח  סוכני  למען  ללשכה,  רבות  ותוכניות 

וציבור המבוטחים. 
"שנת 2019 הייתה שנה פורייה במיוחד בעשיית 
בעד  מדברים  שנאמר,  כמו  המספרים,  הלשכה. 
עצמם", כך מסכם נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב 
לדברי  שחלפה.  השנה  נתוני  את  רוזנפלד,  ליאור 
במחוזות  כנסים  מ־60  פחות  לא  "ערכנו  הנשיא, 
ובסניפים, זכינו לכ־400 פרסומים בכלי התקשורת. 
חזק  גב  ויש לנו  חוק  הובלנו הגשת ארבע הצעות 
כל  כנסת.  חברי   40 של  ומפלגות  סיעות  חוצה 
הלשכה,  חברי   4,760 למען  הם  האלה  ההישגים 
אמונם,  את  בנו  שנותנים  יקרים  וסוכנים  סוכנות 

ושאנו קמים בבוקר בכדי לשרת".
האזרחית  השנה  "את  כי  רוזנפלד  מוסיף  עוד 
עשייה.  של  בתנופה  מתחילים  אנחנו  החדשה 
 - אומר  אם  אגזים  ולא  חשובים,  מאבקים  לפנינו 
גורליים, שיגיעו לפרקם בחודשים הקרובים. חלק 
הפוליטית שתיווצר  מההתפתחויות תלויות במפה 
כלל  עם  כמובן  נעבוד  ואנחנו  הבחירות,  לאחר 
את  להבטיח   - אחת  במטרה  והסיעות  המפלגות 

עתידם של סוכנות וסוכני הביטוח של ישראל".
המאבקים  לאחד  ב־2020  נערכת  הלשכה 
סו"ב  נשיא הלשכה,  ומ"מ  סגן  המורכבים שידעה. 
המאבקים  "אחד  כי  מדגיש  הורנצ'יק,  ליאור 

לפגוע  ועלול  עבודתנו  מעל  שמרחף  החשובים 
הברוטלי  הניסיון  הוא  בארץ  הרחב  בציבור  קשות 
כמעט של חברות כרטיסי האשראי להיכנס לענף 
הגופים  של  המאמצים  את  רואים  אנחנו  הביטוח. 

לטריטוריה  לפלוש  האלה,  והריכוזיים  החזקים 
הסוכנים.  פרנסת  את  ולגזול  הביטוח  עולם  של 
כאן אנחנו מציפים את החשש ממכירת ביטוח לא 
הוא  למי   - פקודה  שביום  הקצה,  ללקוח  אחראית 
לאיזו  הפוליסה?  את  להפעיל  כדי  לחזור  אמור 

מוקדנית שמעולם לא זכר את שמה".
האחרונים  "בשבועות  כי  וציין  הוסיף  הורנצ'יק 
הלשכה  את  שהוביל  נוסף,  עניין  בדרכנו  נקרה 
למאבק חסר פשרות והוא המתחזים. גל של אתרים 
לבצע  במטרה  הרחב  לציבור  הופצו  ומסרונים 
נלחמים  אנחנו  הציבור.  את  בפח  ולהפיל  פישינג 
החוקיים  הכלים  בכל  המתחזים  בתופעת  ונלחם 
פירות.  קוצרים  כבר  ואנחנו  לרשותנו,  שעומדים 
אתרים שמתחזים בתחום הביטוח הם סכנה המרחפת 
מעל ראשו של הציבור, והם מייצרים נזק לעבודת 
מול  מקצועית  אחריות  הסוכנים  לנו  יש  הסוכן. 
לקוחות הקצה, ולכן המאבק בתופעות של אתרים 
מפוקפקים עם גורמים עלומים, שמנסים להציג את 
עצמם כגורמי מקצוע לגיטימיים ולהשיג בדרך לא 
דרך את נתוני הפנסיה של מר או גברת ישראלי, 

הוא קודם כל מאבק עיקש בתופעה".

נשיא הלשכה: "כל ההישגים האלה הם למען 4,760 חברי 
הלשכה, סוכנות וסוכנים יקרים שנותנים בנו את אמונם, 

ושאנו קמים בבוקר בכדי לשרת"

רוזנפלד והורנצ'יק ׀ צילומים: גיא קרן וסטודיו עדיף
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ברת הביטוח הפניקס הודיעה כי היא יוצאת ח
מימון  ותציע  הביטוח  לסוכני  במבצע 
להשתתפות בכנס הפנסיוני וביטוח חיים של 

הלשכה שיתקיים בחודש מרץ 2020 באילת.
מהחברה נמסר כי ההטבה מיועדת לסוכנים שישווקו 
את המוצרים של הפניקס שבמבצע ויעמדו ביעדים. 
הפרס הוא מימון ההשתתפות בכנס הלשכה בשלושה 
מסלולים שונים: מימון ליחיד בחדר זוגי, מימון ליחיד 

יזכו  המצטיינים  הסוכנים  זוגי.  ומימון  יחיד  בחדר 
במימון עלות הטיסה לכנס.

שי אביסירא, סמנכ"ל בחברה ומנהל מטה המכירות 
בחטיבת המכירות בהפניקס מסר: "אנו רואים חשיבות 
בכנס  זה.  חשוב  לכנס  להגיע  הסוכנים  בעידוד  רבה 
נושאים  עולים  חשובות,  הרצאות  מגוון  מתקיימות 
מנהליים וחוקתיים ועוד. אנו מקווים שבזכות המבצע 
והאופציה לזכייה, יותר סוכנים ירצו לקחת חלק בכנס".

במרץ  ב־15־19  יתקיים  באילת  הפנסיוני  הכנס 
כך  על  ותצא  בקרוב  תחל  לכנס  ההרשמה   .2020

הודעה באתר הלשכה.
בתגובה על המהלך של הפניקס, אמר נשיא הלשכה 
סו"ב ליאור רוזנפלד: "אנו מברכים כל נסיון להעצים 

את כנסי הלשכה שכל כך חשובים לסוכנים".   
גם אצל מנהלי  וניתן לקבלם  להלן פרטי המבצע, 

האשכולות. תוקף המבצע עד ה־31.1

נורה מבטחים, מהמובילות בתחום החיסכון מ
סוכני  לכל  השבוע  הודיעה  הפנסיוני, 
הביטוח העובדים עמה, כי עמלת היעדים 
היעדים  לעמלת  זהה  תהיה  מנהלים  ביטוח  בשיווק 
בגין שיווק קרן פנסיה. מבחינת סוכני הביטוח מדובר 
בהרעה, משום שהעמלות על ביטוחי מנהלים גבוהות 

משמעותית מאלה של שיווק קרן פנסיה.
הברמן,  נעם  החברה  לסוכני  שהוציא  בהודעה 
מנהל תחום ארצי באגף מכירות הסוכנים של מנורה, 

בהכוונה  התאפיינו  האחרונות  "השנים  כותב:  הוא 
משמעותיים  ובשינויים  דומיננטית  רגולטורית 
אשר  הפנסיוניים  החיסכון  באפיקי  כך  עקב  שחלו 
משווקים לציבור לקוחותיכם. במסגרת שינויים אלו 
השקנו לראשונה בישראל את מוצר הפרפקט )מטריה 
הפנסיה  לקרן  משלים  מוצר  שהינו  TOP+ריסק( 

ונותן מענה נכון ואיכותי יותר ללקוחותיכם.
"לאחר בחינת מדיניות תגמול המוצרים הפנסיוניים 
בחברתנו, אנו סבורים כי נכון לייצר אחידות בגובה 

למוצר  המנהלים  ביטוח  מוצר  בין  היעדים  עמלת 
הפנסיה. לפיכך, עמלת היעדים שתשולם החל מה־1 
בינואר 2020 בגין שיווק מוצר ביטוח מנהלים תהיה 
בגין שיווק מוצר קרן  זהה לעמלת היעדים התקבע 

הפנסיה".
בסנונית  מדובר  כי  חשש  יש  הסוכנים  בקרב 
ראשונה של "אחידות בעמלות" אליה שואפת רשות 
שוק ההון, או מה שמכונה בקרב הסוכנים "השטחת 
עמלות", וכי עוד חברות ינקטו במהלך דומה בקרוב.

מתכוננים לכנס הפנסיוני: הפניקס תממן 
השתתפות סוכנים בכנס

החברה הודיעה כי סוכנים שיעמדו ביעדי המכירות של המבצע יזכו במימון ההשתתפות בכנס ‰ מנהל מטה 
המכירות בחברה: "אנו מקווים שבזכות המבצע והאופציה לזכייה, יותר סוכנים ירצו לקחת חלק בכנס" < 

רונית מורגנשטרן

מנורה מבטחים משווה עמלות הסוכנים בביטוחי 
המנהלים לאלה של קרנות הפנסיה

 < רונית מורגנשטרן

טבלת יעדים ופרסים במסלולים שונים

סיכונים
פנסיוני 

)הפקדות 
שוטפות(

פיננסים 
)הפקדות חד 

פעמיות(

הפרס - השתתפות בעלות 
כנס לשכת סוכני ביטוח 
בתחום ביטוח חיים 2020 

בעמלה ברוטו ב־₪

יחיד בחדר זוגי - 28,000250,0002,500,0003,000

יחיד סינגל - 4,200

זוגי - 5,900

עלות טיסות - 500 הלוך 
 וחזור ליחיד 

)תוספת תפוקה(

450,0004,500,000

570,0005,500,000

50,0001,000,000

39,000

57,000

10,000

טבלת המוצרים והשקלולים

*"הפקדות חד פעמיות במוצרי גמל והשתלמות" - צירוף עמית אשר יפקיד הפקדה חד 
פעמית בקופות תגמולים ופיצויים )למעט קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד( 

בקרנות השתלמות ובקופת הגמל להשקעה בניהול החברה מסכום העולה על 50,000 ₪

קבלת הפרס מותנית בהצגת אישור הרשמה לכנס לשכת סוכני ביטוח בתחום ביטוח חיים לשנת 2020. סוכן 
אשר לא ירשם לכנס יהיה זכאי לשיעור של 75% מהפרס.

במקרה והסוכן יזכה ביותר ממסלול אחד, הוא יהיה זכאי לפרס אחר, הגבוה מבין המסלולים בהם זכה.

באפשרות סוכן אשר יהיה זכאי לאחד הפרסים )יחיד בחדר זוגי, יחיד סינגל, זוגי(, לזכות גם בעלות כרטיסי 
הטיסה לכנס )הלוך וחזור( בכפוף להוספת תפוקה מובהר כי לא ניתן יהיה לזכות בעלות כרטיסי הטיסה בלבד.

מסלול 
 שקלול לכל מוצרהשתתפות

1 ₪ תפוקה

‰ ריסק 1 פרט בפרמיה משתנה
‰ בריאות פרט

‰ מחלות קשות
100%

100%

100%

‰ קרנות הפנסיה "הפניקס 
פנסיה מקיפה" ו"הפניקס פנסיה 

משלימה" שבניהול החברה 
המנהלת

‰ מסלול למנהלים ושכירים/ 
מסלול לעצמאים

‰ גמל השתלמות*

‰ מסלול לזמן פרישה

‰ מסלול לחיים - פרט

סיכונים

פנסיוני 
)הפקדות 
שוטפות(

פיננסים 
)הפקדות חד 

פעמיות(
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ן עוז, מנכ"ל מגדל חברה לביטוח, ממשיך ר
הכריז  עליו  הארגוני  השינוי  את  להטמיע 
עם כניסתו לתפקיד בחודש ספטמבר 2019 
תהליך  יישום  תוך  ברווח,  למיקוד  להביא  במטרה 
בתחילת  אישר  מגדל  דירקטוריון  התייעלות. 
ההנהלה  לצמצום  המנכ"ל  המלצת  את  השבוע 
אשר  מטה  יחידות  ושבע  עסקיות  חטיבות  לחמש 
מספר  לצמצום  יוביל  המהלך  שינוי.  ללא  נותרו 

חברי ההנהלה מ־17 חברים ל־13.
מהחברה נמסר, כי מטרת המבנה הניהולי החדש, 
שיהיה מבוסס על מיקוד קווי עסקים של החברה, 
הנהלה  חבר  תחת  ומוצרים,  פונקציות  איחוד  תוך 
לקצה  מקצה  אחריות  מבטיח  שכזה  מבנה  אחד. 
חיתום,  תפעול,  רווחיות,   – העסקים  קו  למנהל 
תביעות וניהול המוצר. ניהול אחיד המאפשר היזון 

חוזר וסינרגיה בין התהליכים באותו קו העסקים. 
המוטה  ניהולי  מבנה  לייצר  הינה  נוספת  מטרה 
מחד סביב קווי עסקים ומאידך ממוקד חווית שירות 

מוטת לקוח.  

חטיבת בריאות חדשה
ההנהלה  תכלול  החדש  הארגוני  המבנה  לפי 
הפצה;  וערוצי  לקוחות  עסקיות:  חטיבות  חמש 
חסכון ארוך טווח; ביטוח כללי; בריאות; השקעות. 
חטיבת הבריאות הינה חטיבה חדשה. יחידות המטה 
יישארו ללא שינוי: משפטי ואכיפה; משאבי אנוש; 
אסטרטגיה  טכנולוגיות;  כספים;  סיכונים;  ניהול 
ופיתוח עסקי; מטה. חברי הנהלה של מגדל ביטוח 
יהיו מנהלי החטיבות העסקיות, האקטואר הראשי 

ומנהלי יחידות המטה.

מוטת  ליצור  אמורים  לעיל  שהוצגו  השינויים 
למבנה  ביחס  יותר  ואפקטיבית  מצומצמת  שליטה 
ולהגיב  להיערך  והנהלתו  למנכל  ולאפשר  הקיים 
במהירות וביעילות להתפתחויות הדינמיות בשוק.

חטיבת חיסכון ארוך טווח
עוד במסגרת השינוי, מודיעה החברה על קידום 
חיסכון  חטיבת  מנהל  לתפקיד  אורון  עמית  רו"ח 
ולחטיבת  הכללי  הביטוח  לחטיבת  טווח.  ארוך 
הבריאות טרם מונו מנהלים והחברה נמצאת בהליך 

איתור. 
אורון הצטרף לחברת מגדל בשנת 2016 לתפקיד 
וערוצי  לקוחות  בחטיבת  עסקי  פיתוח  מנהל 
שנים  ארוך  ניסיון  לתפקיד  עמו  והביא  הפצה, 
של תפקידים שונים בתחום החיסכון ארוך הטווח 
 2017 בשנת  בישראל.  הגדולות  הביטוח  בחברות 
חיסכון  תפעול  מערך  מנהל  לתפקיד  אורון  קודם 
היום.  עד  ממלא  הוא  אותו  ובריאות  טווח  ארוך 
מגדל  פעילות  את  מתחתיו  ירכז  החדש  בתפקידו 
פעילות  את  הכולל  טווח  ארוך  חיסכון  בעולם 
ביטוחי החיים, פנסיה, גמל והשתלמות עם אחריות 

מקצה לקצה כולל אחריות על תפעול ותביעות.
מהיערכות  חלק  הינו  זה  "מהלך  מסר:  עוז  רן 
את  יביאו  אשר  הצמיחה  מנועי  לבניית  החברה 
תוך   הביטוח,  ענף  את  ולהוביל  להמשיך  החברה 
היערכות לאתגרים העומדים בפני החברה ומיקוד 
בצמצום,  רואה  אני  ויעילות.  רווחיות  בנושאי 
לבניית  במקביל  ההנהלה  וחיזוק  ריענון  מיקוד, 
תשתית ניהולית, כפעילות הכרחית בכדי להוביל 
העומדים  האתגרים  עם  בהתמודדויות  החברה  את 
מאמין  אני  וגוברת.  ההולכת  התחרות  ועם  בפניה 
תהליכים  להניע  תוכל  יותר  ממוקדת  הנהלה  כי 
בזריזות ומהירות גבוהה, על מנת לתת שירות טוב 

ויעיל ללקוחותינו". 

שינוי ארגוני במגדל: תהליך התייעלות 
ומיקוד ברווחים

מנכ"ל מגדל הנכנס, רן עוז, ממשיך עם הטמעת השינוי הארגוני ⋅ בנוסף לרה ארגון בהנהלה, 
החברה תקים חטיבת בריאות חדשה < רונית מורגנשטרן

"מהלך זה הינו חלק 
מהיערכות החברה לבניית 
מנועי הצמיחה אשר יביאו 

את החברה להמשיך ולהוביל 
את ענף הביטוח, תוך  

היערכות לאתגרים העומדים 
בפני החברה"

רן עוז | צילום: פזית עוז

לכבוד 
השנה החדשה

מאחלים לכם נסיעות 
טובות ובטוחות 

עם דרכים.

לפייסבוק >>

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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אגב ל חיים  בביטוח  התעריפים  הפחתת  אחר 
ההון,  שוק  רשות  על  הממונה  משכנתא, 
ממשיך  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח 
את מגמת ההפחתה גם בתעריפי ביטוח דירה בענף 

המשכנתאות.
להותיר  הביטוח  חברות  לבקשת  התנגדה  הרשות 
את התעריף על כנו ולבסוף, התעריף שאושר מגלם 
חשבון  על  שבאה  הביטוח,  במחיר   5% של  הוזלה 
נמסר,  מהרשות  שהופחתה.  הבנק  סוכנויות  עמלת 
להוזלה של עשרות  להביא  צפויים  אלו  שינויים  כי 
אחוזים בביטוח דירה וביטוח חיים הנדרשים על ידי 
הבנקים במסגרת הלוואת משכנתא ואף להגביר את 

התחרות בענף תחרותי זה.
בשנת  המבוטחים  לציבור  החיסכון  כי  נמסר,  עוד 
כ־12.5  שקל,  מיליון  כ־80  על  לעמוד  צפוי   2020
באמצעות  המופקות  הביטוח  בפוליסות  שקל  מיליון 
של  צפוי  וחיסכון  למשכנתאות  הבנקים  סוכנויות 
שלא  הדירה  בפוליסות  נוספים  שקל  מיליוני  כ־65 
הגברת  לאור  זאת  הבנקים,  סוכנויות  באמצעות 

התחרות בענף. 
מיליארד  כ־0.4  צפוי של  בחיסכון  כן, מדובר  כמו 
שקל לתקופה של חמש שנים. בתחילת 2019 בוצע 
אף עדכון לתעריפים בביטוח החיים שהוזלו בכ־45%, 
בעלות  שקלים  אלפי  עשרות  של  לחיסכון  והביא 
הביטוח.  תקופת  לכל  למשכנתא  החיים  ביטוח 
ההפחתה  בעקבות  הציבור  לכלל  הצפוי  החיסכון 
בחמש  שקל  מיליארד  כחצי  החיים  ביטוח  בתעריף 

השנים הקרובות.
בנוסף, נמסר כי הפיקוח של הרשות על התעריפים 
אגב  והחיים  הדירה  ביטוחי  שעלות  לכך  הביא 
משכנתאות, שהינם מעין ביטוחי חובה, יהיו תואמים 
חברות  מצד  העמסות  יפחיתו  העדכניים,  לסיכונים 
המבוטחים.  לציבור  נגיש  מחיר  ויאפשרו  הביטוח 

הרשות מבצעת בדיקת תעריפים מדי שנה.
"הרשות  למהלך:  התייחס  ברקת,  ד"ר  הממונה, 
ולהגברת  הצרכן  רווחת  לשיפור  לפעול  ממשיכה 
לאפשר  במטרה  זאת  הביטוח.  ענפי  בכלל  התחרות 
לציבור המבוטחים ליהנות ממחירים תחרותיים ורמת 
שירות גבוהה. היכן שניווכח שהשוק לא פועל כך, לא 

נהסס להתערב ולפעול".

חוסכים עשרות אלפי שקלים 
מספר   ,2018 שנת  לנתוני  נכון  מבוטחים:  היקף 
מיליון   1.7 על  עמד  בישראל  המבוטחות  הדירות 
דירות, כאשר כ־375 אלף דירות מתוך סך הדירות, 
בישראל,  הדירות  ביטוחי  משוק   22% המהוות 
מבוטחות באמצעות סוכנויות הבנקים למשכנתאות. 

ביטוחי  בעבור   2018 בשנת  ששולמו  הפרמיות  סך 
על  עמד  למשכנתאות  הבנקים  סוכנויות  אגב  דירה 

252 מיליוני שקל.
הגברת התחרות: בשנת 2003 נקבע על ידי רשות 
שיעור  של  הדרגתית  להפחתה  מתווה  ההון  שוק 
ההוצאות הכולל המותר בתעריפי ביטוח מבנה אגב 
למשכנתאות.  בנקים  באמצעות  המשווק  משכנתא 
שיעור  את  המגבילות  תקנות  הותקנו   2012 בשנת 
משכנתא.  אגב  דירה  ביטוח  מכירת  בעת  העמלה 
העמלה  שיעור   2013 בשנת  כי  נקבע  אלו  בתקנות 
)כחלק מהפרמיה( לא יעלה על 30%, בשנת 2014 לא 
העמלה  שיעור  ואילך   2015 ומשנת   25% על  יעלה 

יעמוד על 20% לכל היותר.
האחרונות  בשנים  שחלה  הירידה  לאור  בנוסף, 
דרשה  החיים,  תוחלת  והתארכות  התמותה  בסיכוני 
רשות שוק ההון מחברות הביטוח לעדכן את תעריפי 
לסיכונים העדכניים. בעקבות  החיים בהתאם  ביטוח 
דרישה זו אישרה הרשות בשנת 2019 תעריפי ביטוח 
בעלויות  כ־45%  של  הוזלה  המגלמים  חדשים  חיים 

הביטוח.
באופן  החיים  בביטוח  התעריפים  עדכון  כן,  כמו 
שקלים  אלפי  עשרות  של  לחיסכון  הוביל  כללי 
תקופת  לכל  למשכנתא  החיים  ביטוח  בעלות 
בעקבות  הציבור  לכלל  הצפוי  החיסכון  הביטוח. 
ההפחתה צפוי להיות כחצי מיליארד שקלים בחמש 

השנים הקרובות.

ביטוח,  סוכני  בלשכת  האלמנטרית  הוועדה  יו"ר 
גם  חייב  המשכנתא  "ביטוח  גרטי:  ישראל  סו"ב 
הוא להימכר ע"י סוכן, אנחנו כל הזמן מחדדים את 
הבנקים  ע"י  שנמכר  הנחות  המוצר  בין  ההבדלים 

לבין המוצר שנמכר דרך סוכני הביטוח".
ליאור רוזנפלד,  סו"ב   נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
שתכליתו  מהלך  כל  על  מברכת  "הלשכה  כי  מוסר 
זאת,  עם  יחד  המבוטחים.  לציבור  שירותים  הוזלת 
דרך  המשווקות  המשכנתאות  ביטוחי  פוליסות 
הבנקים, שמוזלות כעת, הן מוצר נחות שנתפר קודם 
כל לפי צורכי הבנקים והצורך החשוב ביותר של הבנק 
המשכנתה  החזר  על  לשמור  ובעיקר  כל  קודם  הוא 
לרכוש  מעדיף   )80%( הציבור  רוב  קיצון.  בתרחיש 
את ביטוחי המשכנתה שלו דרך הסוכן. יש לכך סיבה 
ברורה. למשל בביטוח דרך הבנק לא מתאפשרת הגנה 
ג', כך שאם שריפה מתפשטת  צד  לכיסוי תביעות  
יכולים  הם  מים,  נזק  או  אל השכנים,  מהדירה שלך 
לתבוע אותך מבלי שתהיה לך יכולת להתגונן. דבר 
המשכנתה  בגובה  רק  ביטוח  דורשים  הבנקים  נוסף, 
שלקחנו. ומה אם לקחנו משכנתה בגובה שליש מערך 
מי  מוחלט?  אובדן  של  בנזק  נפגעת  והדירה  הדירה 
נושא בהפרש הפיצוי? לכן רק סוכן הביטוח מבצע את 
ובסופו  המבוטח,  עבור  והאופטימלי  המסודר  ההליך 
מידותיו,  לפי  תפורה  פוליסה  מקבל  הוא  דבר  של 
שמגינה עליו בצורה המיטבית. ברור אם כן כי מומלץ 

קודם כל להתייעץ עם סוכן הביטוח".

רשות שוק ההון מוזילה את מחירי ביטוח 
המשכנתאות ב־5%

הרשות דחתה את בקשת החברות להשאיר התעריף על כנו ‰ 22% מסך הדירות המבוטחות 
בישראל מבוטחות במסגרת ביטוח משכנתה ‰ רוזנפלד: 80% מלווי המשכנתה רוכשים ביטוח אצל 

סוכן ביטוח < רונית מורגנשטרן

ישראל גרטי וד"ר משה ברקת | צילומים: גיא קרן, סטודיו עדיף



לקבל את הכסף מהביטוח 
לחשבון הבנק?

חדש במנורה מבטחים: 
תביעות  על  כספי  החזר 
ביטוח בריאות באמצעות 

PAY אפליקציית

* בכפוף לתנאי הפוליסה במנורה מבטחים
PAY-ותנאי השימוש ב   
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ליסו"ב, החברה הכלכלית 
יו"ר החברה, סו"ב צביקה וינשטיין, מסכם:

להחליף  השכילה  הביטוח  סוכנות  ליסו"ב   .1
מנהל ולפתח ולהגדיל את היקף הפרמיות הנגבות 

בפוליסת שכולן מטיבות עם סוכני הביטוח.
המכללה – נושא שהדירקטוריון עסק בו רבות   .2
שלמרות  כבד,  גירעון  עם  לקדנציה  קבלתה  עקב 
את  להקטין  הצליחה  לא  שהוגשו  עסקיות  תכניות 
הגירעון. בסופו של תהליך ארוך הוחלט על הוצאת 

חיצוני,  לגוף  סוכן  רישיון  להוצאת  הלימודים 
שבשנת  כשהמשמעות  אלה,  בימים  נחתם  והנושא 
2020 ייפסק הגירעון לחלוטין ובמקומו ייווצר רווח, 
אמנם קטן בהיקפו אך מרענן מול הגירעון המצטבר 

בשנים האחרונות.
במקביל, כל פעולות הכשרת סוכני הביטוח חברי 
לשכה והשתלמויות מקצועיות יישארו בידי הלשכה 
תוגבר  אף  בהם  והתמיכה  המכללה,  יו"ר  באחריות 
ביטוח  סוכני  שיותר  לכמה  להגיע  מאמץ  ויעשה 

חברי לשכה.

ועדת הבריאות והסיעוד
יו"ר הוועדה, סו"ב איגור מורי, מסכם:

המורחבת  והסיורים  ההשתלמויות  תכנית   .1
פירקתי,  האחרונות.  בשנתיים  עצמה  את  הגשימה 
התכניות  את  הקדנציה,  בתחילת  שהבטחתי  כפי 
מספר  במקומן  והופקו  למעטים  שנועדו  הגדולות 
בהרצאות  המלווים  וסיורים  השתלמויות  של  רב 
עופר  בהצלחה  מרכזים  הפעילות  את  מקצועיות. 
חורש )השתלמויות והרצאות( ובן שרעבי )סיורים(. 
חיפה  השפלה,  מרכז,   – שונים  במיקומים  זאת  כל 

היתר  בין  אלה  בהשתלמויות  מרצים  וירושלים. 
יועצי הבריאות הרבים של הלשכה שמספרם הוגדל 

משמעותית.
התוצאות   – הבריאות  ביטוחי  בענף  שינויים   .2
חייבו להמשיך את  המאתגרות של רפורמת 2016 
העבודה שהתחיל קודמי. כבר השנה ראינו חזרה של 
לפוליסות  השלמה  כמוצר  הניתוח  מחליפי  כיסוי 
ישנות. יש חשיבות עליונה לכיסוי זה לצורך שימור 
רבות  שהתרעמו  הסוכנים,  של  הישנות  הפוליסות 

על היעדרו, ושיפור מצב הלקוחות.

אלמנטרי
גג: תמונה: שלמה מילר

רונית מורגנשטרן

נוספים ש בכירים  ני 
הצטרפו לוועדה המייעצת 
סו"ב  הלשכה,  לנשיא 

ליאור רוזנפלד.
בראש  העומד  נתנזון,  רובי  ד"ר 
הוא  מדינית,  לכלכלה  מאקרו  מרכז 
בתפקידים  בעבר  שכיהן  כלכלן 
מנהלת  ראש  כמו  בכירים  ציבוריים 
חברה ושלום במשרד ראש הממשלה, 
ויועץ  הכללית,  בהסתדרות  בכיר 
בנושאים  בישראל  ממשלות  לראשי 
יועץ  גם  הוא  כיום  מאקרו־כלכליים. 
ונשיאות  להב  ארגון  של  כלכלי 

הארגונים הכלכליים בישראל.
המשקיים  בעניינים  מעורב  בהיותו  לדבריו, 
ההזמנה  על  מאוד  שמח  בישראל,  והעסקיים 
הלשכה:  נשיא  של  היועצים  לצוות  להצטרף 
"זה מעורר בי עניין רב. יש לי רקע חזק בתחום 
הפנסיה, כמי שהיה שותף בגיבוש הסכם פנסיית 
למעסיקים,  ההסתדרות  בין  לשכירים,  חובה 

של  בהיבטים  גם  רב  ניסיון  לי  יש  ב־2008. 
ביטחון סוציאלי, כשותף לגיבוש חוק הבריאות 
נושא  הוא  הבריאות  ביטוחי  נושא  הממלכתי. 
הסיעוד  ביטוחי  בנושא  גם  בתקופתנו.  מרכזי 
כולל  בנושא,  רבות  תובנות  לי  יש  הפרטיים, 

פתרונות אפשריים למשבר שבהווה".
סוכנות  יו"ר  לאחרונה  עד  ליננברג,  בעז 
בכירים  תפקידים  בשורת  שימש  לביטוח,  שחם 

של  המיכון  מנהל  הביטוח:  בענף 
מגדל  של  המיכון  מנהל  הפניקס; 
ביטוח; מנכ"ל חברת שמשון, מנכ"ל 
עם  מגדל(;  מקבוצת  )שתיהן  המגן 
במגדל,  הבת  חברות  בין  המיזוג 
מגדל.  של  העסקים  למנהל  מונה 
לאחר מכן כיהן בתפקידים בכירים 
הקים  ב־2009  ובאליהו.  בהפניקס 
שעסקה  לביטוח  סוכנות  בשותפות 
בפיננסים ובמקביל שימש דירקטור 
בעל  הוא  בנוסף,  שירביט.  בחברת 
בשתי  דירקטור  בגאולוגיה,  תואר 
הטכנולוגיה  בתחומי  מדע  חממות 
 8200 של  המחשבים  ביחידת  ושירת  המתקדמת 
בדרגת רס"ן. "שמחתי על הפנייה אליי. חשוב לי 
להיות שותף לוועדה המייעצת של נשיא לשכת 
שלי",  ומהידע  מניסיוני  ולתרום  ביטוח  סוכני 

אמר ליננברג.
המייעצת  הוועדה  על  הלשכה  מטעם  האחראי 

לנשיא ופעילותה הוא סו"ב אודי כץ.

שני בכירים נוספים הצטרפו לוועדה 
המייעצת לנשיא הלשכה

הבכירים שהצטרפו לוועדה הם הכלכלן ד"ר רובי נתנזון העומד בראש מרכז מאקרו לכלכלה 
מדינית, ובעז ליננברג, ששימש בשורת תפקידים בכירים בענף הביטוח < רונית מורגנשטרן

ועדות הלשכה מציגות: ההישגים הבולטים 
של השנתיים האחרונות

ביקשנו מיושבי ראש הוועדות לערוך סיכום מיוחד למחצית הקדנציה ‰ חלק ג'

מוריוינשטיין

ד"ר נתנזון )מימין(, ליננברג וכץ | צילומים: עמוס קונפתי, באדיבות המצולם והלשכה 
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 הטיפ לסוכן
לחצו כאן

לרישום להדרכות ינואר 2020 לחצו כאן

גם השנה, כלל ביטוח ופיננסים שמה לה למטרה להשקיע בפיתוח העולמות המקצועיים וניהול 
הידע שלכם, סוכני החברה ועובדיכם. 

השנה קיימנו פעילות ענפה במסגרתה ערכנו 
מקצועית  וצמיחה  לפיתוח  ייחודיות  הכשרה  תכניות  מגוון  יצרנו  מקצועיות,  הדרכות  אלפי 
ליווי  לניהול עסק עצמאי, אימוני שטח מתקדמים,  בינהם: קורס מתמחים בפיננסים, קורס 
ותמיכה בעשרות הטמעות של ממשקים טכנולוגיים חדשים בכללנט לסוכן, הובלנו ימי פעילות 

Outdoor ומפגשי העשרה, נתנו ייעוץ מקצועי ועוד.

אנו עם הפנים קדימה לעבר שנת 2020, בה נמשיך להעמיק את הקשר ביננו ולפתח פעילויות 
מושקעות ומגוונות, המותאמות לצרכיכם ולתנאי הענף המשתנים.

תודה על שיתוף הפעולה!

הדרכות מקצועיות
בתחומי הביטוח השונים

42 0
סוכנים ועובדי סוכנות השתתפו

בהדרכות לאורך השנה

54 0 0

הדרכות טכנולוגיות ליעול 
וניהול תהליכי העבודה

01 7 0

כלל ביטוח ופיננסים
מסכמת שנה של הדרכה יוצאת מן הכלל

https://lp.vp4.me/jg4y
http://bit.ly/2FeTG2E
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את ק מרחיבה  מבטחים  מנורה  בוצת 
לקוחותיה  עם  שלה  ההתקשרות  ערוצי 
ומשיקה את 'מני' - בוט שירות לקוחות 
 WhatsAppה־ פלטפורמת  באמצעות  שיופעל 
ויהיה זמין ללקוחות 24/7 לצורך ביצוע פעולות 
במגוון תחומים. כגון: דיווח על תאונה, אירועים 

רפואיים, נסיעות לחו"ל ועוד.
על  המבוסס  בוט  הוא  מני  כי  נמסר,  מהחברה 
וייחודי  פנימי  שיחה  ניהול  טכנולוגיית  פיתוח 
למני  הדיגיטליים.  הערוצים  כלל  את  המשרת 
יכולות ניהול שיחה טבעית המבוססת על יכולות 
 natural language processing  )NLP(
ויכולות למידת מכונה, כך שהוא לומד ומשתפר 
בעזרת  פנימי  לימוד  בסיס תהליכי  הזמן על  כל 

המשתמשים.
בניהול  בעיקר  מתמחה  מבטחים  מנורה  קבוצת 
נכסים  מנהלת  הקבוצה  ופנסיה.  ביטוח  עסקי 
היקף  ועם  שקל  מיליארד  כ־210  של  בהיקף 
פרמיות ודמי גמולים שנתיים של כ־18 מיליארד 
פתרונות  מגוון  מציעה  מבטחים  מנורה  שקל. 

בתחומי ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח כללי, 
קרנות פנסיה חדשות וקופות גמל. מנורה מבטחים 
מחזיקה במלוא הבעלות על קרן הפנסיה הגדולה 

בישראל, מבטחים החדשה, המנהלת נכסים בהיקף 
ביטוחי  קבוצת  והנה  שקל  מיליארד  כ־132  של 

הרכב הגדולה בענף.

גם ב־WhatsApp: מנורה מבטחים 
משיקה בוט שירות לקוחות

באמצעות התכתבות עם 'מני', נציג שירות הלקוחות הווירטואלי של החברה, ניתן יהיה לדווח על 
תאונה או אירועים רפואיים לאורך כל שעות היממה < רונית מורגנשטרן

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל
pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

shutterstock :למני יכולת שיחה טבעית | צילום
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ברת הביטוח הפניקס השיקה לאחרונה את ח
לחו"ל.  הנסיעות  ביטוחי  של  הבא  הדור 
שירות  מציע   Smart Travel הביטוח 
דיגיטלי נוח לשימוש וזמין בכל מקום ובכל שעה 
רפואי  לטיפול  הזקוק  מבוטח  עבור  מאתר   ,24/7
בחו"ל רופאים מקצועיים זמינים, קובע את התור 
ומסדיר  המלון  בחדר  אף  או  במרפאה  קרוב  הכי 
צורך  וללא  המבוטח  מעורבות  ללא  התשלום  את 

בתשלום והגשת תביעה.
חדש  שירות  הפניקס  חברת  מוסיפה  מהיום, 
מיידי  החזר  ותעניק   -  Smart Travel לביטוח 
של 150 דולר לנוסע, במקרה של עיכוב בקבלת 
 ,24/7 מיידי  באופן  יתבצע  ההחזר  המזוודה. 
המבוטח.  לחשבון  בנקאית  העברה  דרך  ישירות 
ומתבצע  לשימוש  וקל  נוח  בשירות  השימוש 
יש  האפליקציה  פתיחת  עם  כפתור.  בלחיצת 
נפתח  ומיד  הכבודה"  בהגעת  "איחור  על  ללחוץ 
הוואטסאפ.  באמצעות  נציג  מול  אוטומטי  שירות 
בנושא  התעופה  חברת  של  האישור  את  מצלמים 

עיכוב הכבודה - ומקבלים את הכסף בחשבון.
בהפניקס מספרים שמדובר בשירות נוסף שיהפוך 

יותר, גם כאשר  חוויית הנסיעה לחו"ל לנוחה  את 
משתבשות התוכניות. "עד היום, על מנת שמבוטח 
להגיש  עליו  היה  הכבודה,  איחור  על  החזר  יקבל 
הוא   Smart Travel הוצאות.  על  חשבוניות 
הנסיעות  בתחום  בארץ  ביותר  המתקדם  הביטוח 
אווירי,  פינוי  כולל  הגבלה  כיסוי ללא  לחו"ל, עם 

הטסה רפואית ואשפוז בחו"ל, ועתה החלטנו לחסוך 
למבוטחים גם את 'כאב הראש' הזה, עם החזר מיידי 
על איחור הכבודה, ישירות לחשבון המבוטח", אומר 
דודי עוז, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו"ל בחברת 

הפניקס. 

זוכה  לאחרונה  שהשקנו  הדיגיטלי  "השירות 
הנוסעים  מקרב  רבות  חיוביות  לתגובות  כבר 
לשימוש  נוחה  מאפליקציה  שנהנים  הישראליים, 
וזמינות 24/7 שלנו. חשוב לנו להיות לעזרתם של 
הטיול,  של  נעימים  הפחות  ברגעים  גם  הנוסעים 
בין אם זה בעיכוב המזוודה ובין אם זה בעת הצורך 
או להתייעץ טלפונית  זרה  לראות רופא במדינה 

עם רופא מישראל".

הפניקס תפצה מיידית ב־150 דולר על 
עיכוב הגעת מזוודה

במסגרת השקתו של השירות הדיגיטלי Travel Smart, חברת הפניקס מציעה החזר מיידי 24/7 על 
איחור בהגעת הכבודה ישירות דרך העברה בנקאית לחשבון המבוטח  < רונית מורגנשטרן

חדשות׀ משנה את התוכנית

הפניקס זהיר", תכנית ביטוח הרכב של "
כ־15  מזה  המשווקת  הפניקס,  חברת 
לקהלים  התכנית  את  פותחת  שנה, 
שהיו  המגבלות  רוב  הסרת  תוך  חדשים 

נהוגות בתוכנית עד כה.
מהחברה נמסר, כי החל מה־2 בינואר יבוצעו 
בתוכנית השינויים הבאים: פתיחת התוכנית 
הפוליסות,  של  עצמאי  ואישור  להפקה 
משמע הפוליסות יופקו על ידי סוכן הביטוח 
של  אימות  שיחת  ללא  ידו  על  ויאושרו 
בכל  למבוטחים  התוכנית  פתיחת  המוקד. 

פתיחת  חדשים.  לנהגים  כולל  הגילאים 
התוכנית למבוטחים שהגישו יותר מתביעה 

אחת במהלך 3 השנים האחרונות.
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל 
מרחיבים  אנו  "מהיום,  כללי:  ביטוח  תחום 
ומציעים  זהיר'  'הפניקס  תוכנית  את 
הביטוח  מפוליסת  ליהנות  מבוטחים  ליותר 
בתוכנית  מדובר  והמשתלמת.  המורחבת 
חשוב  לנו  והיה  שלנו  המובילה  הביטוח 
ככל  גדול  מבוטחים  לציבור  אותה  להנגיש 

האפשר".

"הפניקס זהיר" גם למגישי יותר מתביעה 
אחת ב־3 שנים האחרונות

החל מה־2 בינואר, הפניקס תבצע שינויים בתוכנית ביטוח 
 הרכב שלה ⋅ בין השינויים גם פתיחת התוכנית למבוטחים 

בכל הגילאים כולל לנהגים חדשים < רונית מורגנשטרן

 עוז, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו"ל

מילר, משנה לתחום ביטוח כללי 

"השירות הדיגיטלי שהשקנו 
לאחרונה זוכה כבר לתגובות 
חיוביות רבות מקרב הנוסעים 

הישראליים, שנהנים מאפליקציה 
נוחה לשימוש וזמינות 24/7 שלנו"
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שם: סו"ב יהודה זכריה
תפקיד בלשכה: חבר המועצה הארצית

במשרד  עובד  ביטוח,  סוכן  בלשכה:  תפקיד 
מרכז כלל בירושלים  

התמחות: ביטוח אלמנטרי
ותק: כ־30 שנה

מצב משפחתי: נשוי + ילדים ונכדים 
ביטוח.  כסוכן  מעבודתי  “נהנה  בחיים:  מוטו 
משתדל לשרת את כלל הלקוחות על הצד הטוב 

ובאופן המקצועי ביותר”.
“בשנים האחרונות אני מקדיש חלק  תחביבים: 
מזמני הפנוי לחקר מורשת יהדות תימן, בפרט 

בנושא פרשת ילדי תימן הנעדרים.
עצה לסוכנים הצעירים בתחילת דרכם.

בהשתלמויות  שהסוכן  וחשוב  ראשון  “דבר 
חייב לאהוב את  הוא  וברמה הפרקטית. שנית, 

ולהעניק  בכיף  העבודה  את  לבצע  המקצוע, 
שירות מיוחד ללקוחות”. 

תפקיד הלשכה לטובת הסוכנים.
“כסוכן ביטוח במשך שנים רבות וגם כחבר ועד 
מחוז וחבר המועצה הארצית, ענף סוכני הביטוח 
ובכלל ענף הביטוח עבר טלטלות רבות בשנים 

האחרונות.
“כאשר הפיקוח דרש גם אחריות וגם מקצוענות 
מסוכן הביטוח, לפעמים זה היה באופן כזה שהיו 
סוכנים שהגיעו לייאוש חלילה. אולם לדעתי יש 
צמרת  כל  האחרונות  בשנים  חזקה.  לשכה  לנו 
של  ומקצועו  מעמדו  על  להגנה  יצאה  הלשכה 
סוכן הביטוח, לרוב בהצלחה. תודה רבה לצמרת 
והמקצועית  החשובה  פעילותה  על  הלשכה 

לטובת כלל סוכני הביטוח”.

“יש לנו לשכה חזקה. בשנים האחרונות 
כל צמרת הלשכה יצאה להגנה על מעמדו 

 ומקצועו של סוכן הביטוח”
בכל שבוע יאיר הזרקור של “ביטוח ופיננסים” על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

זרקור לסוכנים

 זכריה | צילום:
אבירז רז



מקצוענות וגלובליות
שער הכניסה שלך לאירופה
יום ה', 16.1.2020  |  08:30-14:00  |  סטוקו, תל אביב

הכנס הבין לאומי הראשון של EFPA בישראל 
למקצוענים בתחום הפיננסים

בהשתתפות: מומחים עולמיים בתחום הפיננסי ותכנון הפרישה
ונציגי EFPA – הארגון האירופאי המוביל לתכנון פיננסי

כלים להגדלת העושר 
האישי בממשק 
ישראל אירופה

הטמעת סטנדרטים 
בינלאומיים בזירה 

הישראלית להגדלת ההון

הזדמנויות עסקיות 
לשיתופי פעולה עם 

גופים בין לאומיים

שבירת פרדיגמות 
ותפיסות מיושנות 

במיסוי 

לפרטים ולהרשמה

הכנס מיועד לסוכנים פיננסים, מתכננים פיננסים, יועצים פנסיוניים, 
מתכנני פרישה, יועצי מס, רואי חשבון, יועצי השקעות ומנהלי תיקים

*ההשתתפות חינם | בכפוף לאישור המארגנים

*ההשתתפות חינם

https://www.adif-knasim.com/
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פוליסה חדשה לכיסוי טרור
 טרור משמעו זריעת פחד, חרדה ואימה בקרב הציבור ולגרימת שיבוש שגרת 
 חיים ‰ יגאל סרי מסביר על כיסוי חדשני שמציע פתרון משולב לנזקי טרור, 

חבות מעבידים וצד שלישי

לאן נעלמו אחוות היחידה והכבוד ההדדי?
מהי המשמעות של מינוי סוכן ואיך הדבר קשור לאתיקה המקצועית של הסוכנים? 

סו"ב ורדה לבקוביץ מסבירה ולא שוכחת להגיד תודה
  

זריעת ט משמעו  רור 
ואימה  חרדה  פחד, 
הציבור  בקרב 
חיים.  שגרת  שיבוש  ולגרימת 
רמון  צרפתי  היהודי  הפילוסוף 
אלים  כאקט  טרור  הגדיר  ארון 
גדול  הפסיכולוגי  הממד  שבו 
להגדיר  מקובל  הפיזי.  מהממד 
בו  שיש  כאקט  טרור”  “פעולות 

ניסיון מכוון לרצח של אזרחים.
בעיה  הינה  הטרור  בעיית 
מדינות  המעסיקה  עולמית  כלל 
ואוכלוסיות רבות. מדינת ישראל 
הטרור  איומי  עם  מתמודדת 
חדשות לבקרים. חיים בצל איומי 

מבוטחים  לחשוף  עלולים  הטרור 
עובדיהם  כנגדם מצד  להגשת תביעות  רבים 

ומנפגעי צד שלישי.
ביטוח  בישראל  לרכוש  היה  ניתן  היום  עד 
כנגד נזקי טרור לרכוש העסקי ולא נמצא פתרון 
חבויות.  ביטוחי  במסגרת  טרור  נזקי  לכסות 
חובת ההוכחה להגדרת הנזק כנזק טרור חלה על 
המבוטח ועליו להסתמך על אישור משטרה או 

משרד הביטחון לקרות נזק טרור.
לנפגעי הטרור עומדות שתי דרכים אישיות 
מול  בתביעה  הראשונה,  הנזק:  את  לתבוע 

התגמולים  חוק  מתוקף  הלאומי  הביטוח 
השניה,   ;1970 תש”ל  איבה  פעולות  לנפגעי 
לתבוע את מי שהתרשל במניעת נזק הטרור. 
מאוד  ארוכה  רשימה  חושף  האחרון  המשפט 
העלולים להתבע בעקבות מקרה  של עסקים 
המקיים  התפר  קו  על  מושב  לדוגמה:  טרור, 
למצוא  עלול  )צימרים(  תיירותית  פעילות 
את עצמו חשוף לתביעות עקב פעילות טרור 
המקיימת  אבטחה  חברת  נוספת:  דוגמה  או 
ובעקבות התרשלות המאבטח  בקניון  אבטחה 
חושף  הוא  הקניון.  לתחומי  טרור  מפגע  חדר 

את חברת האבטחה כנגד תביעות 
מצד עובדיה וצד שלישי.

“מחוץ  יוצאת  אלו  בימים 
בע”מ”  לביטוח  סוכנות  לקופסא 
לויד’ס  חתמי  נציגי  עם  יחד 
פוליסה  עם  נינוה”  “קופר 
לצד  כיסויים  הכוללת  משולבת 
אשר  מעבידים  וחבות  שלישי 
טרור  לנזקי  ביטוחי  מענה  תיתן 
הבסיסי.  האחריות  גבול  בחבויות 
על  יעמוד  משולב  אחריות  גבול 
מיליון דולר גבול. תמורת פרמיה 
להכפיל  יכול  המבוטח  נוספת 
מיליון  לשני  האחריות  גבול  את 

דולר, לכיסוי המשולב כאמור. 
פוליסה זו מצטרפת כנדבך נוסף 
להגנה על מבוטח כנגד תביעות מצד עובדיו 
אירוע  של  במקרה  שלישי  צד  תביעות  ו/או 
טרור. במציאות הקיימת בארץ הופך כיסוי זה 

להכרח בתוספת ההגנה לכיסוי המבוטח.
לסוכני הביטוח מהווה פוליסה זו חלק נוסף 

במענה ההוליסטי שעוטף את הלקוח.

 Out הביטוח  סוכנות  מנכ”ל  הוא  הכותב 
לויד'ס  חתמי  את  המנגישה   ,of the box

לסוכני הביטוח

נעלמו, א ההדדי  והכבוד  יחידה  חוות 
לקוחות  שימור  מחלקת  פתחנו  ולכן 
במשרד. לאורך כל השנים שנתקלנו 
שמו  את  פיארנו  הסוכן,  מי  וידענו  בפוליסה 
לבין  המבוטח  בין  גישרנו  ואפילו  יכולתו  ואת 
הסוכן שלו, מתוך מגמה לא להחתים על טופס 
מינוי סוכן למרות שלעיתים המבוטח רוצה את 

המעבר ואנו הצלחנו לבטלו. 
הבריאות  לעולם  הדיגיטציה  כניסת  מאז 
אנחנו נתקלים בחוסר מוסר ואתיקה בגללם אנו 

מתחילים את היום בשימור תיקים.
כפי  שנהג  ברקאי  גדי  סו"ב  את  אציין  לכן, 
שראוי; גדי ישב עם מבוטח שלי על תיקו בנושא 
יעוץ פנסיוני; תיק הבריאות של הלקוח מנוהל 
אצלנו והלקוח לא הסכים לשדרג אותו בשנים 

האחרונות היות והמצב הכלכלי לא אפשר זאת; 
המשפחה התרחבה בזוג תאומים שאותם הוספנו 
למשפחה וזהו.  מעבר לכך, כל פעם פנינו וזו 
לא  המבוטח  כסף".  לי  "אין  התשובה:  הייתה 

מתכחש לזאת, הכל מוקלט ומתועד.
במהלך הפגישה עם הלקוח, גדי שלח לי הודעה 
לוואטסאפ והמבוטח שלח לי מייל; מיד עניתי 
וגם התקשרתי. סיכמנו שנטפל, ביצענו את כל 
בעצמו,  גם  למרות שגדי עשה  הצירוף  תהליך 

אך אני התחלתי מבראשית את התהליך.
המלצותיי ובחירתו היו קצת שונים מההצעה 
של גדי היות וזו חברה בה גדי פחות מוכר והוא 
כל  השנים  עם  המוצרים.  את  מכיר  פחות  גם 
צרכיו  בבריאותו,  שינוי  חווה  ילד  או  מבוגר 
ואל  הנדרש  את  להתאים  ועלינו  משתנים 

נשכח: יש תקציב למשפחה.
הערכתי  את  ולהביע  תודה  להגיד  הרגע  זה 
לגדי על קבלת ההחלטה לידע אותי כשלרגע 
תחת  המבוטח  את  לקחת  בדעתו  עלה  לא 

אחריותו.
סוכן,  מינוי  כשמבצעים   - לציין  חשוב 
ואם  החדש,  הסוכן  של  היא  המלאה  האחריות 
ביום  יעשה  מה  המוצרים,  את  מכיר  אינו  הוא 

הקובע?
השאלות נשאלות לפעמים מעבר לפעם אחת 
סוכן,  מינוי  נעשה  כאשר  החברתיות  ברשתות 
זכויות  למימוש  מקצועי  מענה  אין  ולסוכן 

המבוטח המהלך מיותר לחלוטין.
מאחלת שנת 2020 מלאה פרנסה, כבוד הדדי 

ועולם של בריאות.

טור אישי ׀ שימור לקוחות
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בצרפת שוללים מכירת פוליסות ע"י מוקדנים
לפגיעה  לצרכנים, שטענה  מוקדנים  בפניות של  הנגרמים  הנזקים  בנושא  חוות דעת 
באנשי מקצוע, אושרה על ידי הוועדה המייעצת למגזר הפיננסי בצרפת ועל ידי נציגי 

חברות ביטוח והסוכנים < סו"ב יוסי מנור

וועדה המייעצת למגזר הפיננסי ה
חוות  אימצה  בצרפת,   )CCSF(
בשל  הנזקים  בנושא  דעת 
פניות קרות של מוקדנים לצרכנים, זאת 
והפצה  בייעוץ  רעים  ממנהגים  כתוצאה 
של מוצרי ביטוח על ידי מוקדנים בענף, 
הביטוח  סוכני  מקצוע,  באנשי  שפגעו 
והברוקרים. חוות דעת זו אושרה פה אחד 
נציגי  ידי  ועל  בפרט,   ,CCSF ידי  על 

חברות ביטוח והסוכנים.
 CCSF, איגוד סוכני הביטוח הצרפתים 
של BIPAR, הצהיר כי הוא תומך בחוות 
דעתו של CCSF וכי הוא התחייב באופן 
להשיג  יהיה  שניתן  כך  זה  לנושא  מלא 
בהודעה   .CCSF בתוך  משותפת  עמדה 
היא  בנובמבר,  ב־19  שיצאה  לעיתונות 

הביטוח  מתווכי  של  המכריע  "הרוב  כי  הבהירה 
אתית  בצורה  עסקיהם  את  לבצע  מחויבים 
מנהגים  כי  מדגישה   CCSF הצרכן.  ובאינטרס 
כגון  מצפון,  חסרי  שחקנים  כמה  של  מזיקים 
נזק  ולגרום  להמשך  יכולים  אינם  מוקדנים, 

למקצוע שלם". 
ראוי שישראל תאמץ את חוק הפרטיות האירופי 

ולא תאפשר מסחר של מאגרי מידע/לידים. 

המפקח האירופי החדש 
והמו־ האירופי  הפרלמנט  אישרו  בדצמבר   5 ־ב

וויצ'יץ'  של  משותפת  בהחלטה  המינוי  את  עצה 
שנים  חמש  של  כהונה  לתקופת  וויווארובסקי 
 .)EDPS( המידע  להגנת  החדש  האירופי  כמפקח 

־וויוויורובסקי שימש בעבר כמפקח הכללי של הר
שות הפולנית להגנת נתונים )GIODO(. המשימה 
זכויותיהם  כי  להבטיח  היא   EDPSה־ של  הכללית 

וחירויותיהם הבסיסיות של אנשים ובמיוחד 
שי ופרטיות,  מידע  על  להגנה  ־זכויותיהם 

האירופיים  והגופים  המוסדות  כאשר  כובדו 
המעבדים נתונים אישיים. 

התורם  עצמאי,  אירופי  גוף  הוא   EDPBה־
בכל  המידע  הגנת  כללי  של  עקבי  ליישום 
בין  פעולה  שיתוף  ומקדם  האירופי  האיחוד 
האירופי.  האיחוד  של  המידע  הגנת  רשויות 

לה הלאומיות  הרשויות  מנציגי  מורכב  ־הוא 
גנת נתונים והמפקח האירופי להגנת נתונים 

 .)EDPS(

הוויכוח באירופה נמשך 
 )BIPAR( באגוד לשכות הביטוח באירופה
מכינים, בשיתוף עם חברת היועצים הנודעת 
כל  את  שתפרט  עבודה  כלכלה",  "לונדון 
תיווך  של  התגמול  במערכות  שבחירה  היתרונות 
היתרונות  כל  של  אוסף  כולל  ופיננסיים.  בביטוח 
בהן השתמשנו בעבר כדי להגן בהצלחה על התגמול 
טיעונים  כמה  ומוסיף  שלנו  העסקיים  והמודלים 
החדשה  הרגולטורית  במסגרת  בהתחשב  חדשים 

שקיימת.
הכותב הוא נשיא הלשכה לשעבר, חבר ועד 

 BIPAR ההיגוי של לשכות הביטוח באירופה

Shutterstock :מוקדנים. פוגעים במקצוע? | צילום

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

איילון אירחה עשרות ניצולי 
שואה באירוע חנוכה

רגל חג החנוכה, אריק יוגב, מנכ"ל איילון ל
ביטוח, יחד עם עשרות עובדי החברה אירחו 

בבית איילון כ־90 ניצולי שואה, חברי עמותת 
"עמך".

במסגרת האירוע נהנו החוגגים מהדלקת נרות 
משותפת, מארוחת ערב חגיגית וממסיבת 

ריקודים.
נרגשים מהאירוח החם ביקשו חברי העמותה 
להביע את תודתם והכינו מופע מקהלה מיוחד 

לכבוד עובדי איילון. 
"הקשר החם עם ניצולי השואה ועם עמותת 

'עמך' החל לפני כשנתיים ומאז, לשמחתנו הרבה, 
הפכו המפגשים המשותפים למסורת מבורכת", 

ציין המנכ"ל יוגב. "אנו רואים זכות גדולה בקשר 
המיוחד הזה ונמשיך לחזק ולטפח אותו גם 

בעתיד. זהו צעד משמעותי נוסף של איילון 
ועובדיה בעשייה למען הקהילה".

גם סוכן וגם מורה

רגון עובדי ההוראה בחמ"ד )מנהל החינוך א
הדתי( העניק את תואר יקיר השנה לסוכן 

הביטוח והמורה הוותיק )53 שנה במערכת 
החינוך הדתי( יששכר לדאני מדימונה.

סו"ב לדאני מסר בתגובה: "אני גאה לקבל את 
התואר כפי שאני גאה להיות חבר לשכת סוכני 

ביטוח שנים רבות.

השתתפות עצמית

עובדי איילון באירוע 

יקיר החינוך הדתי 
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להליך ק בנוגע  חשיבות  בעיניי  יימת 
והצורך  הפנסיוני/ביטוחי  השיווק 
הידע  ביטוח, בעל  סוכן  בהתייעצות עם 
המקצועי אשר יתן את העצה הנכונה ללקוחותיו. 
טענה זו אני מעלה בהרצאותיי וזאת בין שמדובר 
על החסכון הפנסיוני, על ביטוח תכולה לדירה או 
כל רובד אחר בחיי הציבור, אשר רק סוכן הביטוח 
הסיכון  את  עבורו  לזהות  שידע  הגורם  יהיה 
התיאורטי ולמצוא לו את הפתרון הביטוחי הראוי. 
בחסכונות  שאת  ביתר  נכון  שהדבר  אלא 
הפנסיוניים של הציבור ואני סבור כי על המדינה 
לפעול  החובה,  מוטלת  המאסדר,  באמצעות 
הנגשת  לצורך  יותר  רחב  פנסיוני  חינוך  להוביל 
החסכון  מהות  את  להבין  לציבור  הדרוש  הידע 

הפנסיוני שלו. 
סירובה של קרן פנסיה להכיר  נדבר על  השבוע 
בנכות רפואית ככזו המזכה את העמיתה בפנסיית 
נכות. העמיתה פנתה בתביעה לפנסיית נכות, אך 
הקרן השיבה כי הכיסויים הביטוחיים של העמיתה 

בוטלו. 
כי  הביטוח  סוכן  מול  וידאה  שהעמיתה  לאחר 
אכן הקרן לא שלחה מכתבים על ביטול הכיסויים, 
היא פנתה לבית הדין לחדש את הכיסויים ולזכות 

אותה בקצבת נכות. 
שעברה  עמיתה  כי  הדין  בית  מול  ציינה  הקרן 
זקנה לא תהיה זכאית  את גיל הזכאות לפנסיית 
ובמקרה דנן, העמיתה אכן עברה  לכיסוי ביטוחי 
את גיל הזכאות לפנסיית זקנה )גיל 64( ולכן בכל 
מקרה היא לא יכלה להיות במסלול המעניק כיסוי 

ביטוחי כלשהו.
וגיל  התקנון  תוקן   ,2015 בפברואר  כי  יובהר 
לגיל  מחדל  כברירת  עלה  זקנה  לפנסיית  הזכאות 
67, אך הוראת המעבר קבעה כי ההוראה לא תחול 
אם  לה 64, אלא  כבר מלאו  מי שביום 1.7.15  על 
לא  העמיתה  אותן  אקטיביות  פעולות  יתקיימו 

ביצעה. 

בחירות בלתי הפיכות
בית הדין אשר ישב על המדוכה קובע כי תקנון 
הקרן מהווה את החוקה שבה נקבעת מדיניות הקרן 
 1988 בשנת  הצטרפה  העמיתה  התנהלותה.  ואופן 
ובחרה במסלול ביטוח עד גיל פרישה 64 )שחל במרץ 
2015(. בחודש דצמבר 2014 שלחה הקרן לעמיתה 
המאפשר  לגיל  הגעתה  על  אותה  המברך  מכתב 
קבלת קצבת זקנה לכל החיים. במכתב הקרן נרשם 
כי הבחירות שתבצע העמיתה בעת הגשת התביעה 

כן  ועל  הפיכות  בלתי  הן  הזיקנה  פנסיית  לקבלת 
מוטב לקבל ייעוץ טרם ביצוע הבחירה.

לה  נודע   2018 בשנת  רק  כי  טענה  העמיתה 
כי היתה לה הזדמנות לעבור למסלול ביטוח עד 
גיל 67, אלא שבית הדין קובע כי לאור העובדה 
בטרם  עוד  השנתי  הדו"ח  את  קיבלה  שהעמיתה 
באותו  ולהישאר  להחריש  ובחרה   64 לה  מלאו 
מסלול בו התנהלה, היא לא יכולה כעת לטעון כי 

לא ידעה על אפשרות השינוי.  
בית הדין מציין כי מדובר על "חוכמה בדיעבד". 
ביטוחי  כיסוי  המעניק  מסלול  בחרה  העמיתה 
את  בדיעבד  לעדכן  מבקשת  וכעת   64 גיל  עד 
נמוכות  ששילמה  שהפרמיות  אף  הביטוח  מסלול 
מהפרמיות שהיתה משלמת לו היתה בוחרת לעבור 
כי  מדגיש  הדין  בית   .67 גיל  עד  ביטוח  למסלול 
בנוגע  יעוץ  לה  הקרן תעניק  כי  ציפיות העמיתה 
והיא  מקום  לה  אין  עבורה,  הנכון  הפנסיה  לאפיק 
חורגת מגדר הציפייה הסבירה. יש לזכור כי הקרן 
הינה נאמנה על כספי העמיתים. יתרה מכך, בית 
חלק  פספסה  העמיתה  לפיה  הטענה  כי  קבע  הדין 
מהתקנון ביחס להוראות המעבר שנרשמו בסוף, אין 

לה מקום. 

בית הדין מדגיש כי מסקנות ועדת בכר, תכליתן, 
היחיד  לעובד  הפנסיונית  האחריות  העברת 
"ארגז  והענקת  המעסיק  מעורבות  הפחתת  תוך 
כלים" לעובד באמצעות, בין היתר, סוכן הביטוח 
מושכלת.  בצורה  רצונותיו  למימוש  הפנסיוני, 
בנסיבות אלו העובד לא יכול להתנער מאחריותו 
ולטעון כי לא ידע, קל וחומר כאשר העובד מלווה 
ביעוץ מקצועי. משכך דוחה בית הדין את התביעה 

ומחייב את העמיתה בהוצאות משפטיות
לא ידוע בשלב זה אם יוגש ערעור על פסק הדין. 
למאמר  ברישא  כפי שציינתי  היועמ"ש:  עמדת 
מורכב  עולם  הוא  הפנסיוני  הביטוח  עולם  זה, 
מקצוע  איש  של  מקצועי  ליווי  המצריך  ומסובך 
התקנון  ברזי  בקיא  אשר  פנסיוני,  ביטוח  סוכן   -
ו/או הפוליסה הרלוונטית. הציבור חייב להפנים, 
השלכות  ייתכנו  כי  קודם,  אחת  שעה  ויפה 
כלכליות נרחבות להחלטותיו. מוטב כי כל אזרח 
המתקרב לגיל 60 יבחן ביתר עניין את חסכונותיו 
זה,  ויקבל החלטות מושכלות בנושא  הפנסיוניים 

יחד עם ליווי מתאים. 
סוכני  לשכת  של  המשפטי  היועץ  הינו  הכותב 
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העובד לא יכול להתנער מאחריותו ולטעון כי לא ידע | צילום:               

השלכות כלכליות נרחבות: החשיבות 
של ליווי מקצועי מסוכן ביטוח

העמיתה  הקרן  שלטענת  משום  נכות  פנסיית  לקבלת  עמיתתה  בקשת  את  דחתה  פנסיה  קרן 
‰ מדוע דחה בית הדין את בקשת העמיתה ומה חשוב  הגישה את הבקשה לאחר גיל הזכאות 

ללמוד מכך? < עו"ד עדי בן אברהם
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היא ה זה  מאמר  של  התחתונה  שורה 
חשוף.  נותר  הקובע  ביום  שהמבוטח 
לאחר  המשפט,  בבית  יעמוד  כשהמבוטח 
שחתם על הצהרת בריאות מקוצרת, ולא חשף את 
מצב בריאותו האמיתי - כל טענותיו לא יועילו לו 

מול טענת המבטחת למרמה.
המועמד לביטוח אדיש אם הצהרת הבריאות תהיה 
בריאות  להצהרת  האינטרס  רגילה.  או  מקוצרת 

מקוצרת היא של המבטחת ולא של המבוטח.
למועמד  מאפשרת  המקוצרת  הבריאות  הצהרת 
מצבו  של  מלאה  מחשיפה  להימנע  לביטוח 
ביום  האם  מסוכן.  הוא  שבפועל  דבר  הבריאותי, 
בריאות  הצהרת  למלא  נדרש  כי  הטענה  התביעה 

מקוצרת תסייע לו? 
לספר  המבוטח  נדרש  הבריאות  בהצהרת  כאמור 
את כל מחלותיו ותחלואיו בכדי שהמבטחת תוכל 
לאמוד את הסיכון שהיא לוקחת על עצמה. בדרך 
כלל לבני אדם אין נטייה לחשיפת מצבם הרפואי 
ברבים, או לחלוק את מצבם הרפואי עם מי שאינם 
בהיכרות אינטימית איתם.  לדוגמה: רופא המשפחה 
מזו, כל הרשומה הרפואית של כל  יתרה  וכדומה. 

אדם היא סודית כהגדרתה בחוק.

המבטחת טומנת בור
הצהרת  מטרת  על  הביטוח  סוכן  של  ההסבר 
לביטוח  למועמד  הגורם  אחד,  נתיב  הוא  הבריאות 

לחשוף את סודותיו באמצעות הצהרת הבריאות.
המרובות  השאלות  באמצעות  הוא  הבא  הנתיב 
על  השאלות  בין  החפיפה  ולעיתים  והמפורטות, 
למועמד  להבהיר  אמורות  אשר  הבריאותי  מצבו 
מייחסת  המבטחת  אשר  החשיבות  את  לביטוח 
את  לאמוד  לה  יאפשרו  שאלו  בכדי  לתשובותיו, 

הסיכון האמיתי בקבלתו לביטוח. 
המבטחת המוותרת על הצהרת הבריאות המלאה 
לא  שהרי  בור,  לביטוח  למועמד  טומנת  בעצם 
מצבו  בחשיפת  החשיבות  את  לו  להבהיר  הצליחה 
הצהרת  למילוי  התפתה  לביטוח  המועמד  הרפואי. 
שקיימת  מודע  שהוא  מבלי  מקוצרת,  בריאות 

אלטרנטיבה טובה יותר.

חובת הגילוי
הביטוח  סוכן  המבטחת,   – הכוחות  במשולש 
והמועמד לביטוח - על כולם חלה התנהגות בתום 
לב במו"מ לקראת כריתת חוזה הביטוח. על המבטחת 
והמועמד לביטוח חלה חובת הגילוי. האם המבטחת, 
המאפשרת קבלת מועמד לביטוח באמצעות הצהרת 

בריאות קצרה מקיימת את חובת הגילוי?

מונחה  השאלות,  באמצעות  לביטוח,  המועמד 
ומחויב לספר את כל עברו הבריאותי. קוראים לזה 
"חובת  תשמ"א־1981   – הביטוח  חוזה  חוק  במונחי 
המבטח  "הציג  נאמר:  לחוק   6 בסעיף  הגילוי". 
למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת 
ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין שיש 
בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות 
)להלן  שבו  בתנאים  לכרותו  או  בכלל  החוזה  את 
בכתב  עליה  להשיב  המבוטח  על  מהותי(,  ענין   -
מצד  מרמה  בכוונת  וכנה...הסתרה  מלאה  תשובה 
ענין מהותי,  הוא  כי  ידע  ענין שהוא  המבוטח של 

דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה".
ארוכה  בריאות  הצהרת  בין  מבדיל  אינו  החוק 
לקצרה. החוק מחייב את המועמד לביטוח  בגילוי 
הדין  פסקי  מרבית  הבריאותי.  מצבו  של  מלא 
שניתנו בעת האחרונה בעניין חובת הגילוי עומדים 
לצד המבטחים, כאשר המבוטח נמנע מלשתף )גילוי 

מלא( בעניין מצבו הרפואי.
הנזק שייגרם למועמד לביטוח בדרישה לתוספת 
קטן  הרפואי,  המצב  חשיפת  בעקבות  רפואית 
משמעותית ביחס למצב של מילוי הצהרת בריאות 
מקוצרת שתעמיד אותו ביום בו יבקש לממש את 

הביטוח בפני שוקת שבורה.
כנגד  המבטחת  של  הראשונה  הטענה  שהרי 
התיק  את  תשלוף  המבטחת  מרמה.  היא  המבוטח 
הרפואי מקופ"ח ותדחה את תשלום הנזק בעקבות 
מאשימה  אצבע  תפנה  המבטחת  הביטוח.  מקרה 
בדמות סעיף 6)ג( לחוק ותטען כי המבוטח הסתיר 

את המידע בכוונת מרמה.

הפיתרון: הצהרת בריאות מלאה
על  יחתום  שהמועמד  שחשוב  העובדה  לצד 
הצהרת בריאות מלאה, חשוב להגביל את התוספת 
הרפואית: א. להקטין את שיעורה; ב. לתחום אותה 
 בשנים. כלומר, תוספת רפואית שמתבטלת לאחר 
5,3 ו־7 שנים. אופן התנהלות זה יבטיח את מימוש 
יתרום  וכמובן  הביטוח  קרות מקרה  הביטוח בעת 
באה  בו  המקום  בדיוק  זה  התיק.  לשימור  רבות 
לידי ביטוי היכולת הגבוהה של סוכן הביטוח מול 

המבטחים.
צריכה  הפנסיה,  לקרן  לביטוח  המועמד  הפניית 
בקרן  שהרי  הרפואי,  מצבו  בחינת  לאחר  שתעשה 

הפנסיה תקופת האכשרה ארוכה - בת 5 שנים.
מאד  הדברים  נראים  ראשונה  ובקריאה  ייתכן 
מעט  לא  ייצגתי  הצער  למרבה  אך  טריוויאליים. 
הבריאות  שבהצהרת  המשפט  בבית  מבוטחים 
מידע  שיתפו  לא  אך  השאלות,  על  ענו  המקוצרת 
ולא   "שיתפו"  מונח  משתמש  אני  בכוונה  מהותי. 
משתמש במונח "הסתירו מידע", כי ברור לי שרובם 
הבינו את החשיבות בחשיפת המידע על עברם  לא 

הרפואי.
כאבן  עמדה  המקוצרת  הבריאות  הצהרת  לצערי 
נגף בין קבלת הפיצוי לבין אי קבלת הפיצוי בשל 
רכישת  בעת  לזכור:  תמיד  וחשוב  ביטוח.  מקרה 
פוליסת ביטוח, מבקש המבוטח לקנות לעצמו שקט 

כלכלי לעתיד ולא לייצר לעצמו בעיה לעתיד.

הכותב היה מנהל "יוניט" בפניקס, וכיום עו"ד 
מייצג בבית המשפט

shutterstock :לבני אדם אין נטייה לחשיפת מצבם הרפואי ברבים | צילום

הצהרת בריאות מקוצרת עלולה 
לעכב קבלת הפיצוי

למרות שהמועמד לביטוח אדיש לשלמות הצהרת הבריאות שלו, יש לכך השלכות משפטיות 
‰ עו"ד שלמה ברמץ מסביר שזהו בדיוק המקום בו באה לידי ביטוי היכולת הגבוהה של סוכן 

הביטוח מול המבטחים 
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הזמן ש וזה  בפתח  חדשה  אזרחית  נה 
היעדים  עבודה.  תוכנית  לבנות 
טרחה  ושכר  פיננסים  כיום  השתנו, 
עשור  לפני  אם  העבודה.  מתוכנית  לחלק  הפכו 
הסיסמה הייתה: "שלוש פגישות ביום" ופוליסות 
היא  הסיסמה  - כיום  העיקר  את  היוו  סיכונים 

"מסלקה, הר ביטוח, ייעוץ פרישה ושכר טרחה".
חוקי  השינויים של השנים האחרונות שינו את 
המשחק, חלק ממוצרי המדף נעלמו, חלק השתנו 
כאשר  כלכלית.  כדאיים  לא  להיות  הפכו  וחלק 
עשיתי את צעדי הראשונים בסוף העשור הקודם, 
הפיננסיים  בתחום  עסקו  מהסוכנים  כ־2%  רק 
הסאב־ משבר  אחרי  מבוהל  היה  שהציבור  משום 

פריים של 2008.
לוהט"  אדמה  "תפוח  היתה  פיננסים  המילה 
שסוכני הביטוח העדיפו לא לגעת בו מתוך נקודת 
הפחד כי זעזוע נוסף בשוק יגרום ללקוח לנטוש 
סוכנים  ויותר  שיותר  ככל  המוצרים.  שאר  את 
זה  לענף  נכנסו  פיננסית  השכלה  בעלי  חדשים 
שינויים  להתפוגג,  אט  אט  החלה  הפחד  עננת   -
ביחד עם  והפנסיה  הסיכונים  במוצרי  רגולטורים 
וכיום  הענף  את  שינו  הגלובלית  הריבית  ירידת 
ומספקים  בפיננסיים  עוסקים  מהסוכנים  כ־30% 
אלטרנטיבה  עם  מוצרים  לקוחותיהם  לקהל 
הקיימים  מהכלים  יותר  הרבה  גבוהה  לתשואה 
חברות  דרך  יותר  זולים  ואף  הבנקאית  במערכת 

הביטוח ובתי ההשקעות.
החברות  הן  לשוק  שנכנס  נוסף  שחקן 
האלטרנטיביות העוסקות בפתרונות אשראי בהם 
הן הלווה והן המלווה נהנים מיתרונות ייחודיים. 
ההון  בשוק  תלויה  שלא  גבוהה  בריבית  המלווה 
הרבה  זולה  שלעתים  מההלוואה   - הלווה  ואילו 
מקור  מכל  או  האוברדראפט  על  מהריבית  יותר 
כל  את  ניצל  שהלווה  לאחר  וזאת  נוסף  מימון 
המקורות האפשריים שעמדו לרשותו או לחלופין 

חיפש הלוואה שונה.

שוק מסורתי
המספקות  החברות  הם  העיקריים  השחקנים 
פתרון  המעניקות  וחברות  חברתיות  הלוואות 
ליזמי הנדל"ן בארץ ובעולם. יש לציין, כי מרבית 
הסוכנים העוסקים בפיננסיים עדיין מעדיפים את 
חברות הביטוח ובתי ההשקעות המסורתיים ואילו 
אלטרנטיביות,  בהשקעות  עוסקים  קטן  חלק  רק 
שם  ללקוח  להציג  הינו  העיקרי  הפחד  כי  זאת 
של חברה שאינה מוכרת לו כלל ודבר זה מעלה 

קונוטציה שלילית כהונאת "פונזי" הידועה.
האחרון  בעשור  המפורסמות  הפרשיות  אחת 

שנחשפה  ביותר  הגדול  ההיקף  בעלת  ואולי 
הייתה בתחום ההשקעות עם מעצרו של ברנרד 
מיידוף והיקפה עמד על סך של כ־50 מיליארד 

דולר.
אותו איש עסקים יהודי, אשר ניהל את חברת 
ההשקעות שבשנות ה־60 הפכה לאחת המצליחות 
מיידוף  בה  כיהן  שלימים  בנאסד"ק,  והמובילות 
כיו"ר הדירקטוריון ויו"ר מועצת המנהלים. הוא 
הקים קרן גידור שהייתה בתחילת דרכה מפוקחת 
הבטיחה  הקרן  בארה"ב.  לני"ע  הרשות  ידי  על 
 10% של  פיקטיבית  אך  "חלומית"  תשואה 
מכספם  למעשה  שולמה  זאת  ותשואה  למשקיע 
של המשקיעים? עם נפילת הבורסה בשנת 2008 
פנו המשקיעים למשוך את כספם אך כמובן שלא 

היה בידי הקרן כיצד לשלם להם.
ומציב  מהדהד  עדיין  הזאת  מהפרשייה  הפחד 
מהיכנסות  פחד"  "חומת  של  סוג  הסוכנים  בפני 
לפעילות עם גוף חדש שהינו פחות מוכר לציבור.
בהשקעות  לעסוק  מועדות  פנינו  אם  לכן, 
כחלק  טרחה  ושכר  פיננסיים  אלטרנטיביות, 
מהגורמים  להיזהר  עלינו   - העבודה  מתוכנית 

הבאים:
1. שכר טרחה מייעוץ משכנתה, מייעוץ פרישה, 
דעת  חוות  או  תיק  עריכת  תביעה,  מניהול 
מהווים  אינם  עצמו  בפני  כמקצוע  ביטוחית 
בעיה ויכולים בהחלט להשתלב כחלק מתוכנית 

העבודה.
2. כאשר קיימת זיקה ביטוחית בינינו לבין הלקוח 
לפי סעיף 19 א' - חל איסור של קבלת תשלום, 
במשנה  ולנקוט  הפרדה  לערוך  מחייב  הסעיף 

זהירות כלשון החוק.
למלא  מחוייבות  קיימת  בפיננסיים  לעוסקים   .3
מסמכי הנמקה מלאים המתארים את מצבו הכספי 
של הלקוח, התאמה לצרכיו והשוואה מול היצרן 

הקיים.
1. למען גילוי נאות בתוכניות פרט או תוכניות 
לעצמאים, בירור מהו מקור הכספים ומהו עיסוקו 
של הלקוח וכל זאת נקבע על ידי הרשות להלבנת 

הון.
לעוסקים בשיווק חברות אלטרנטיביות ישנה 
המקצועית  האחריות  בפוליסת  ברורה  הגדרה 

של הסוכן המתירה שיווק בשני תנאים:
1. יש להציג ללקוח לפחות שתי חברות העוסקות 

בהשקעה אלטרנטיבית.
שהחברה  החובה  חלה  המוצגות  החברות  על   .2
ורשות שוק  ידי משרד האוצר  תהא מפוקחת על 

ההון בישראל ובעלת רישיון מטעמם.
שיווק  חברת  של  נציג  עם  פגישה  בכל  לכן, 
אלטרנטיבית - יש לדרוש במעמד חתימת ההסכם 
משרד  ידי  על  שהוענק  בתוקף  רישיון  לראות 

האוצר.
כדאי לזכור כי חברות המציגות תשואה ללקוח 
המגיעות  תפעול  ועלויות  גבוהה  עמלה  בצירוף 
ל־15% ויותר - מהוות חוב בסיכון המחייב בחינת 

כל חברה הפונה אלינו לשם שיתוף פעולה.
זהו בהחלט שוק חדש ומעניין שכולל  שחקנים 
רבים בתוכו. שתהא שנת עסקים פוריה ומוצלחת.

ועדת  וחבר  ההון  לשוק  מרצה  הוא  הכותב 
פיננסים בלשכה

shutterstock :זה הזמן לתוכנית עבודה לשנה החדשה | צילום 

פותחים שנה: הזדמנויות פיננסיות 
וממה להיזהר ב־2020
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פוליסת סחר לא מכסה נסיעה פרטית
סוחר בכלי רכב היה מעורב בתאונת דרכים ועל כן ביקש להפעיל את פוליסת הביטוח 
שלו ⋅ חברת הביטוח טענה שמדובר בנסיעה פרטית, ולא לצורך מסחר, ועל כן דחתה  

את התביעה ⋅ בית המשפט נדרש להכריע < עו"ד ג'ון גבע

בית משפט השלום בנתניה נדונה תביעה ב
הדין  פסק  לביטוח.  חברה  הכשרה  כנגד 

ניתן בדצמבר 2019.
סחר  בביטוח  המבטח  רכב  סוחר  הינו  התובע 
בלבד את כלי הרכב שהוא רוכש לצרכי מסחר, כך 
שהכיסוי הביטוחי בו מכוסים כלי הרכב המדוברים, 
הוא עבור נסיעות לצרכי עיסוקו של התובע בסחר 
בלבד ולא לצורך נסיעות פרטיות. כמו כן, אביו של 
התובע הוא שנהג ברכב נשוא התביעה בעת קרות 
פוליסת  במסגרת  כנהג  מבוטח  הוא  ואף  התאונה, 

הביטוח של התובע. 
רכב  בין  דרכים  תאונת  התרחשה   ,2017 בשנת 
הנהוג בידי אבי התובע לבין רכב צד ג'. כתוצאה 
מכך, נגרם לשני הרכבים נזק. לכן, פנה התובע אל 
ולפצותו  הפוליסה  את  להפעיל  בבקשה  הנתבעת 

בגין הנזק שנגרם לרכב.
התרחשה  שבמהלכה  הנסיעה  כי  טען  התובע 
לשם  שרכש  הרכב  להחזרת  נועדה  התאונה, 
מכירתו, והיה במוסך לצורך ליטוש פנסים לקראת 

המכירה, ולכן התאונה מכוסה בפוליסה.
דחתה  הנתבעת,  מטעם  חקירה  לאחר  זאת,  עם 
לא  זה  כי  בטענה  התובע  תביעת  את  האחרונה 
מילא אחר תנאים עקרוניים המפורטים בפוליסה, 
בפוליסת  ביטוחי  כיסוי  לקיום  עקרוני  תנאי  שכן 
סחר הוא כאשר נסיעה נעשית לצורך סחר רכב. אך 
נסיעה  במסגרת  התרחשה  הנסיעה  הנדון,  במקרה 

פרטית. 
מדובר  לפיה  למסקנה  הגיעה  הנתבעת  כן,  כמו 
בנסיעה פרטית, בשל העובדה שהתאונה התרחשה 
שאינו  התובע,  אבי  של  עבודתו  למקום  בסמוך 

ממוקם במסלול הנסיעה מן המוסך לבית התובע. 
לפיכך, המחלוקת העיקרית בה בית המשפט היה 
צריך להכריע היא בשאלה האם הנסיעה שבמהלכה 
המכוסה  סחר  לצורכי  היתה  התאונה  התרחשה 
פרטית  בנסיעה  מדובר  היה  שמא  או  בפוליסה 

שאינה מכוסה בפוליסה.

נטל הבאת הראיות
תחילה, ציין בית המשפט כי לפי הפסיקה, במקרה 
בו אין מחלוקת על עצם קרות מקרה הביטוח, אלא 
הדיון עוסק בהתקיימות הסייג הפוטר את הנתבעת 
על  מוטל  הסייג  קיום  להוכחת  הנטל  מחבותה, 
הרלוונטי  המידע  רוב  כאשר  זאת,  עם  הנתבעת. 
מצוי בידיעתם הבלעדית של התובע ואביו, הנטל 

העיקרי של הבאת הראיות מוטל עליהם.
הראיות  בחומר  עיון  כי  המשפט,  בית  ציין  עוד 
התביעה,  בפרשת  ניכרים  קשיים  שקיימים  מלמד 
שכן, בחקירתו טען התובע כי אביו הוציא את הרכב 

מהמוסך, ואמור היה להסיעו לבית התובע. עם זאת, 
כאשר החוקר שאל את התובע כיצד מתיישב מיקום 
התאונה ליד מקום עבודתו של אביו ולא על מסלול 
לתת  התובע  ידע  לא  לביתו,  המוסך  בין  הגיוני 
הסבר מניח את הדעת לכך, ורק ציין כי לא ייתכן 
שהתאונה הייתה במהלך שעות העבודה של אביו 
ב־15:30  או  ב־7:00  או  משמרות  שהתחיל  מאחר 

ובמהלכן יש לו רכב של העבודה.

באשר  תמיהה  החוקר  הביע  כאשר  ועוד,  זאת 
האב,  של  עבודתו  למקום  בסמוך  התאונה  לקרות 
שעבד  או  יום  באותו  עבד  לא  כי  האב  השיב 
בהמשך  אך   .15:00 בשעה  המתחילה  במשמרת 

היה  וכי  נכונה,  היתה  לא  האב  גרסת  כי  התברר 
מדובר באירוע שהתרחש תוך כדי שעות עבודתו 
ועת היה במשמרת, כפי שעלה מתדפיס הנוכחות 
מיד  ולא  רב  זמן  לאחר  רק  שהעביר  בעבודה 
שהתבקש לעשות זאת. כמו כן, האב לא נתן הסבר 

מניח את הדעת באשר לסתירות בגרסתו. 
לפי כל המובא לעיל, בית המשפט לא קיבל את 
וקשיים  סתירות  כללה  אשר  ואביו,  התובע  גרסת 
לוגיים רבים, וקבע שיש לקבל את גרסת הנתבעת 
אבי  של  הפרטיים  לצרכיו  נועדה  הנסיעה  לפיה 

התובע שאינם מכוסים בפוליסה. 
את  גם  קיבל  המשפט  בית  מכך,  יוצא  כפועל 
טענת הנתבעת לפיה התובע מסר לנתבעת מידע 
בכוונה למנוע ממנה בירור נכון של שאלת חבותה, 
השוללת ממנו אף היא את הכיסוי הביטוחי על פי 
בנסיבות  הביטוח,  חוזה  לחוק  הוראות סעיף 24)ב( 
הכיסוי  לשלילת  מוביל  היה  הנכון  המידע  בהן 

הביטוחי ואי תשלום תגמולים.
סוף דבר, בית המשפט דחה את התביעה וחייב את 
ובשכר טרחת  התובע לשאת בשכר טרחת החוקר 

עו"ד. 
עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

ת"א  למחוזות  המשפטי  היועץ  הוא  הכותב 
והמרכז, השרון וירושלים בלשכת סוכני ביטוח

בית המשפט לא קיבל את 
גרסת התובע ואביו, אשר 

כללה סתירות וקשיים 
לוגיים רבים, וקבע שיש 
לקבל את גרסת הנתבעת 

לפיה הנסיעה נועדה לצרכיו 
הפרטיים של אבי התובע 
שאינם מכוסים בפוליסה

shutterstock :התובע טען כי הנסיעה נועדה להחזרת הרכב לשם מכירתו | צילום
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
למשרד ביטוח בפתח תקוה בקרית מטלון קרוב לצומת 

גהה דרושה פקידת ביטוח חיים ופנסיה לטיפול בתיק 
קיים  וחדש אפשרות למשרה או חצי משרה . קורות 

   ilan@ungar-ins.co.il חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת 
אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי. מחלקת 

עסקים / רכב / דירות התפקיד כולל : הכנת הצעות, 
חיתום והפקת פוליסות מתן מענה ללקוחות המשרד. 

דרישות: ידע והכרה של תחום האלמנטרי שליטה 
במערכות חברות הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת 

למידה ורצון להתקדם. *תחילת עבודה מיידית נא 
ins1@yeldad.co.il - לשלוח לקורות חיים

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם 
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים, מיסוי קופ"ג, 

תהליכי פרישה. מודל שותפות פורץ דרך בענף. קורות 
ibn1976@gmail.com :חיים למייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו, לטיפול 
 בתיק קיים, משרה מלא לפרטים: ליובל מור

054-7179599

למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת 
ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל חידושים 

ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות הביטוח.
משרה מלאה/ חלקית תנאים טובים למתאימים עם 

אפשרויות קידום. המשרה עם בסיס ובונוסים גבוהים 
למתאימים זריזות, תודעת שירות גבוהה, יכולת מו''מ 

מול עסקים. ניסיון בחיתום עסקי – חובה. ידע במכירות 
וניסיון מסחרי – יתרון.   קורות חיים נא לשלוח ל: 

jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה 

לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים. ידע בביטוח 
חיים יתרון . ניסיון  חובה.ניסיון בנתינת שירות מכירתי 

ללקוחות קיימים וחדשים. תנאים מצוינים ושעות עבודה 
B@BD2.CO.IL : נוחות.קו"ח למייל

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 
plan@asee.co.il :חיים נא לשלוח לכתובת

סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה 
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים 

ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים, 
7 שנים ניסיון מינימום. תנאים מצויינים ושעות עבודה 

b@bd2.co.il נוחות. קורות חיים למייל

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 08:15-17:00, חובה 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 
 גיבוש חברה, הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

 jobs@ins2000.co.il , או 052-4175111 בוואטאפ

שכירות משנה
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 

הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה 
כולל 2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, 

מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 
 03־9591333 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
־ מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
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

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.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

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 

mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(? מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או 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 !!! 
 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 

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

ראשי הדואר היפני 
הודחו בשל מכירה 

לא תקינה של 
פוליסות ביטוח

שלה ר הביטוח  וחברת  היפני  הדואר  חברת  אשי 
הודחו מתפקידם לאחר שנמצאו אשמים במכירה 
בפוליסות  מדובר  ביטוח.  פוליסות  של  תקינה  לא 
הביטוח שהונפקו על ידי חברת הדואר היפני עצמה.

ועדת משפטנים חקרה את נוהלי מכירת פוליסות 
הביטוח על ידי הדואר היפני ומצאה כי מכירת 12,836 
פוליסות ביטוח לא היו תקינות. בנוסף, במכירת 670 

פוליסות ביטוח נמצאו עבירות על החוק. 
הביטוח  פוליסות  של  תקינה  הלא  המכירה  פרשת 
מהווה מכה קשה לממשלת יפן. היא תכננה להנפיק 
להסתכם  עמדה  ההנפקה  כאשר  היפני,  הדואר  את 
היה  הזה  הכסף  דולר.  מיליארד   10 של  בסכום 
מיועד לממן את שיקום התשתיות באזורים שנפגעו 

מרעידות אדמה וצונמי ב־2011.

הביטוח המוביל בשנים הקרובות: 
ביטוח מפני מתקפות סייבר 

וצרי ביטוח מפני מתקפות סייבר יובילו בחמש השנים הקרובות. קצב גידול מ
הפרמיות של ביטוחי הסייבר מדי שנה יהיה בשיעור כפול מהיקף הפרמיות 
השנתי הנוכחי של כ־5 מיליארד דולר, כך מעריכים האנליסטים של בנק ההשקעות 

גולדמן זקס.
ביטוחי  פרמיות  כיום, 
משוק   1% מהוות  הסייבר 
הביטוח המסחרי הבינלאומי. 
האנליסטים צופים שהביקוש 
מתקפות  מפני  לביטוחים 
משמעותית  יגדל  סייבר 
יגבר  ואף  הקרובות,  בשנים 
בביטוחים אלה בשל  הצורך 
שיחייבו  רגולציה  עדכוני 
לערוך  ומפעלים  חברות 

פוליסות מסוג זה. 
דולר בשנה, כאחוז  נזקים המסתכמים בכ־600 מיליארד  מתקפות הסייבר הסבו 
מהתוצר הגולמי העולמי, לפי דו”ח של המרכז ללימודים אסטרטגיים. לפי הערכות 

היקף הנזקים ממתקפות סייבר יזנק ל־6 טריליון דולר ב־2021.

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

פיני דורון על פטירת אביו  

משה דורון ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אלי זמיר על פטירת אימו  

בלהה זמיר ז"ל 
שלא תדע עוד צער

ביטוח סייבר. המוביל ב־5 השנים הקרובות

mailto:ins1@yeldad.co.il
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