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ביטוח ופיננסים

הכשרה מקיפה
שיתוף פעולה ייחודי של 

הוועדה האלמנטרית ומערך 
הסייבר הלאומי - קורס סייבר 

לסוכנים חברי לשכה < עמ' 4

הסכמה מראש
בית המשפט: חובה לקבל 

את הסכמת המבוטח לצורך 
חידוש הפוליסה ‰ עו"ד ג'ון 
גבע עם כל הפרטים < עמ' 19

בהלת הקורונה
חלק מחברות הביטוח עוצרות 

את ביטוחי ביטול הטיסות 
‰ ההערכה היא שכל חברות 

הביטוח יצטרפו למגמה < עמ' 9

 "היעד ל־2020: 

לבדל את 
מעמדו של 

סוכן הביטוח 
ממוקדי חברות 

הביטוח"
יו"ר הוועדה הפנסיונית 

בלשכה, סו"ב אייל פז, מדבר 
על מעמדו של סוכן הביטוח, 

הצורך לשלב בין תחומי הפנסיה 
לבין תחומי הפיננסים ומה 
תוכניות הוועדה בראשותו 
לשנת 2020 ‰ ראיון < עמ' 3



אליפות זה הישג, דאבל זה מרשים

3 2 1
מקום 1 לשנת 2019

פנסיה מקיפה מסלול תלויי גיל
מקום 1 לשנת 2019

השתלמות מסלול כללי
מקום 1 לשנת 2019

גמל להשקעה מסלול כללי

 הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט ופנסיה נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון ליום 31.12.2019 1. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית 
ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן ההשתלמות במסלול הכללי של החברה נכון לחודשים 1/2019-12/2019 ביחס לתשואות נומינליות 
ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי הגדול הפתוח לציבור בשוק בתקופה זו שסך נכסיו עולה על 500 
מיליון ₪  2. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי 
גיל עד גיל 60 בתקופה שבין 1/2019-12/2019, ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קרנות הפנסיה המקיפות 
במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה זו שסך נכסיו עולה על 500 מיליון ₪. אם יש מספר מסלולים לקופה, נבחר המסלול הגדול ביותר 3. ההשוואה 
מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קופת גמל להשקעה של החברה במסלול הכללי בתקופה שבין 1/2019-12/2019, 
ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי בשוק בתקופה זו שסך נכסיו עולה 
על 500 מיליון ₪  אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח  אין לראות באמור לעיל התחייבות של 
החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד  אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.
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כמות הפניות של סוכנים החושפים הקלטות "
ממוקדי המכירות של חברות הביטוח מעידה 
שעושות  המבזה  השימוש  על  מכל  יותר 
החברות באמצעי השיווק הישיר שלהן תוך פגיעה 
סוכני   – שלהן  ביותר  הגדולה  ההפצה  בזרוע 

הביטוח. 
"אני לא מכיר תחום עסקי אחר בו גוף מסחרי 
המצוי בהסכם שיווק פונה ללקוחותיו של המשווק 
לי  אין  המשווק.  את  לעזוב  להם  ומציע  ישירות 
אבל  מוצרים  של  ישירה  מכירה  עם  בעיה  שום 
המקיים  ביטוח  סוכן  ללקוחות  פונה  אשר  חברה 
קשר עסקי איתה ומציעה להם מוצר כלשהו ללא 
מעורבות הסוכן, מסמנת את עצמה כחברת ביטוח 
עליהם  ההסכמים  של  גסה  רמיסה  תוך  ישירה 
היא חתומה", מדגיש סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה 
הפנסיונית בלשכה. הראיון המלא יתפרסם במגזין 

הכנס המשולש שיתקיים בחודש הבא באילת.
עד  ממחיש  ההקלטות  תוכן  כי  לציין  "מיותר 
כמה הפניה עם ההצעה לעזוב את הסוכן בעיניי 
בתהליכי  ומוטמעת  לגיטימית  היא  המוכרן 
חברת הביטוח ומערכות המידע במוקד המכירות. 

החברות משחקות באש".
הביטוח  חברות  לחשוש  צריכות  ממה 

שעוסקות בשיווק ישיר?
היחסים  במרקם  פוגעת  החברה  "התנהגות 
ברגליים.  מצביעים  והסוכנים  זכתה  לה  והאמון 
זהים  תנאים  להשיג  בעיה  שום  אין  כיום  לסוכן 
או טובים יותר בחברה אחרת ואנו עדים לסוכנים 
זה  בכיוון  פועלים  יותר מתמיד  היום  רבים אשר 
צעדים  עושות  אשר  החברות  לכיוון  ובמיוחד 
ממשיים כדי לא לפגוע בסוכנים באמצעות שאר 

ערוצי השיווק שלהם. 
"הקטנת החשיפה של הסוכן בחברת ביטוח אינה 
אבל  ארוך  בתהליך  ומדובר  לילה  בין  מתרחשת 
הוא קורה ולא ירחק היום בו תוצאותיו של תהליך 
זה ישתקפו בדוחות הכספיים של חברות הביטוח".

יוותרו על השיווק הישיר?
חברות  להחרמת  ברשתות  קוראים  הסוכנים 

העוסקות בשיווק ישיר. מה דעתך על כך?

מקדמות  על  ברובה  הנשענת  סוכנות  או  "סוכן 
יתקשו  ההיקף  עמלות  בגין  הביטוח  מחברות 
לעמוד מאחורי הקריאה להחרמה. יחד עם זאת, כל 
סוכן רצוי שיבחן היטב את הקו העסקי של חברת 
מסקנותיו.  את  ויסיק  עובד  הוא  איתה  הביטוח 
החברות לא רואות פסול בפעילותן הישירה מול 
יוותרו על  ערוץ הסוכנים. החברות הגדולות לא 
היכולת והאמצעים שפיתחו לאורך השנים לשיווק 
ישיר מול מאגרי מידע עצומים שקיבלו באמצעות 
לגרום  שיכול  היחיד  הדבר  קולקטיבים.  הסכמים 
לחברה לשנות כיוון, זה הרווחיות בערוץ הישיר 
'מכרו'  הביטוח  חברות  הסוכנים.  ערוץ  לעומת 
לבעלי המניות הסכם קולקטיבי במחירי הפסד רק 
על מנת להצדיק את 'הפוטנציאל' הגלום בשיווק 

הישיר".
היצרנים  פעילות  רקע  על  כי  מדגיש,  פז 
באמצעות מוקדי המכירות הישירים שלהם הציבה 
של  מעמדו  את  לבדל  כיעד  הפנסיונית  הוועדה 
"התחרות  הביטוח.  חברות  ממוקדי  הביטוח  סוכן 
במבנה עמלות  שינויים  לצד  ותחריף  בענף תלך 

הסוכן - סוכן הביטוח צריך להרחיב את התחומים 
בהם הוא פועל ולמצוא את הנתיב המקצועי אשר 

יאפשר לו היתכנות כלכלית ארוכת טווח. 
"עוד בשנות ה־80 החלו סוכני ביטוח לעסוק גם 
בתחום הפיננסים, אם כי הם היו בודדים, ובעיקר 
פז.  אומר  סקטוריאליות",  קופות  מול  בו  עסקו 
"לאחר מכירת קופות הגמל וההשתלמות על ידי 
הבנקים, הפכו כלי חיסכון אלו לחלק מהמוצרים 
ששיווקו סוכני הביטוח. מי שזיהה את הפוטנציאל 
יצר לעצמו בסיס הכנסה עם קצב גידול מהיר לצד 

ענף הפנסיה המסורתי. 
שיצאו  הצעירים  ובמיוחד  רבים  ביטוח  "סוכני 
שיווק  הפכו את  פיננסים  וגופים  מבתי השקעות 
מוצרי הגמל וההשתלמות למקור ההכנסה העיקרי 
שלהם בעוד תחום הפנסיה, רווי הוראות הרגולציה 
ונתון להתקפה וביקורת, הוזנח. בשנים האחרונות 
אנו עדים לעלייה הולכת וגדלה בצורך של הלקוח 
למתן שירות וליווי מקצועי המשלב את השניים, 
החיים  בתוחלת  העלייה  רקע  על  במיוחד  זאת 

ומספר היוצאים לפרישה".
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ביטוח 
ופיננסים

"מקטינים חשיפה לחברות העוסקות 
בשיווק ישיר"

סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית, מדבר בראיון מיוחד לקראת הכנס על הפניה הישירה של 
חברות הביטוח ללקוחות הסוכנים, על בידול הסוכן והתמחות מקבילה בפנסיה ופיננסים, ויש לו גם 

מסר לחברות הביטוח הישירות < רונית מורגנשטרן

פז. שיווק מוצרי גמל הפך למקור הכנסה עיקרי ׀ צילום: באדיבות המצולם
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זה אלמנטרי: השתלמויות אישור קיום 
ביטוח אחיד

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה, על ההשתלמויות לחברי 
הלשכה והתוכנית הייחודית להקמת תתי-צוותים לוועדה < רונית מורגנשטרן

לתוקף א נכנס  אחיד  ביטוח  קיום  ישור 
ביטוח  קיום  אישורי  האחרון;  בדצמבר 
כדי  שונים  שירותים  לקבלני  נדרשים 
שירותים  למתן  כתנאי  עבודה,  למזמין  להציגם 
אחריות  ביטוח  כמו  בביטוחים,  מדובר  מטעמו. 
רשות  ועוד.  מעבידים  חבות  ביטוח  מקצועית, 
יצרו  באוצר,  הכללי  החשב  עם  יחד  ההון,  שוק 
פלטפורמה אחידה לאישור קיום ביטוח, ואף הקלו 
כך  השונים  השרות  ענפי  את  כשקידדו  ברישום 

שכל ענף קיבל קוד משלו.
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב  לדברי 

האלמנטרית בלשכה, מדובר בהשתלמות שלישית 
שהתקיימו  השתלמויות  שתי  לאחר  בנושא, 
בחודש ינואר האחרון בתל אביב ובחיפה, שבכל 
אחת השתתפו 30 סוכנים. "הוועדה האלמנטרית 
חמישה  לפחות  לקיים  היעדים  כאחד  לקחה 
האלמנטרי  הביטוח  בנושא  מקצועיים  עיון  ימי 

במחוזות הלשכה", אומר גרטי.
"במרכז ההשתלמות הרצאה של יועצת הביטוח 
כדרך  האחיד  הביטוח  אישור  על  סקופ  אדר 

לניהול סיכונים".
סוכם  הוועדה האלמנטרית האחרונה  בישיבת 

על הקמת שישה צוותים:
 - )רכב+דירה(  הפרט  במוצרי  לטיפול  צוות   .1

בראשות סו"ב שלמה אפלר.
אבנר  סו"ב  בראשות   - עסקי  בנושא  צוות   .2

גולדפוס.
אילן  3. צוות לטיפול בנזקי צנרת - בראשות סו"ב 

דבי.
ארז  סו"ב  בראשות   - טכנולוגיה  בנושא  צוות   .4

קראוס.
5. הדרכות - בראשות סו"ב גיל סופר.

6. ביטוח חובה במגזר – בראשות סו"ב עדוי עטאף.

סוכני ה בלשכת  האלמנטרית  וועדה 
מקיף,  סייבר  ביטוח  קורס  תקיים  ביטוח 
הקורס  הלאומי.  הסייבר  מערך  בשיתוף 
מוגבל ל־30 משתתפים ולצורך מיון המשתתפים 
לענות  להשתתף  המעוניינים  הסוכנים  התבקשו 

על שאלון התאמה מיוחד.
שיתקיים  הקורס  גרטי,  ישראל  סו"ב  לדברי 
 4 יכלול  אביב,  בתל  וביטוח  לפיננסים  במכללה 
מפגשים בני 9 שעות כל אחד. "מטרת הקורס היא 
הסייבר.  נושא  בכל  סוכנים  של  מקיפה  הכשרה 
אנשי  ינחו  הראשונים  המפגשים  שלושת  את 
וכן יתקיים סיור במתקני  מערך הסייבר הלאומי 
מערך הסייבר בבאר שבע. המפגש האחרון יוקדש 
הרצאה  הקיימים,  הסייבר  ממוצרי  חלק  להצגת 
נציגת  שלימוף,  סיגל  עו"ד  של  תביעות  בנושא 
לוידס בישראל וכן הרצאה של דן לוינסון מחברת 

פורס מאזו'ר", מציין גרטי.
הפעולה  שיתוף  במסגרת  מרכזי  במהלך  מדובר 
סו"ב  האחרונה  בשנה  מוביל  אותו  הלשכה,  של 
הסייבר הלאומי. מסקר שפרסם  גרטי, עם מערך 
רק  כי  עולה  שנה,  כחצי  לפני  הסייבר  מערך 
וכי  סייבר  ביטוח  יש  במשק  מהחברות  ל־13% 
הבינוי  החקלאות,  בענפי  בחברות  רבים  בכירים 
אפשרות  שקיימת  לכך  מודעים  אינם  והסיטונות 

לרכוש ביטוח התקפות סייבר.
על פי המערך, גופי הביטחון והחברות הגדולות 
מול  עצמם  על  להגן  כיצד  היטב  יודעים  במשק 

מוזנח.  האזרחי  המרחב  יתר  אך  סייבר,  איומי 
ביכולת  חיוני  מרכיב  בביטוח  רואה  המערך 
סייבר,  מתקפות  לאחר  המשק  של  ההתאוששות 
של  הכלכלי  הסיכון  את  מקטין  שהביטוח  משום 
המגזר העסקי. בנוסף, מערך הסייבר רואה בהליך 
החיתום הביטוחי, שבודק את מערכות ההגנה של 
בעל העסק, כלי עקיף לשיפור ההגנה הכוללת של 
להמריץ  שנועדה  חדשה  תכנית  במסגרת  המשק. 

את שוק ביטוח הסייבר פועל המערך גם לשיפור 
הידע המקצועי של סוכני הביטוח בתחום הסייבר 

ולשיפור הפוליסות של חברות הביטוח.
הקורס הראשון יתקיים בתל אביב וייפתח ב־17 
בפברואר 2020. יו"ר הוועדה האלמנטרית מוסיף, 
כי במהלך 2020 מתוכננים עוד 2 קורסים כאלו - 
בחיפה ובירושלים, ובתנאי שיהיו מספיק נרשמים.

 הוועדה האלמנטרית בלשכה תקיים 
קורס ביטוח סייבר מקיף

הקורס יערך בשיתוף מערך הסייבר הלאומי והוא מוגבל ל־30 משתתפים ‰ הקורס 
הראשון יתקיים בתל אביב וייפתח ב־17 בפברואר 2020 < רונית מורגנשטרן

ישראל גרטי | צילום: גיא קרן

גרטי: "את שלושת המפגשים 
הראשונים ינחו אנשי מערך 
 הסייבר הלאומי וכן יתקיים 
סיור במתקני מערך הסייבר 
בבאר שבע. המפגש האחרון 
יוקדש להצגת חלק ממוצרי 

הסייבר הקיימים"



מוכר את תיק הביטוח | מחפש קונה |  אין לך דור המשך | מעוניין להכניס 
 שותף אסטרטגי | רוצה לעשות מימוש כספי | יוצא לפנסיה

   
 אנחנו הכתובת שלך לחיבור טוב וליווי נכון ליום ש...

 את/ה תחייכו כל הדרך אל הבנק  בתהליך נכון ומדויק

דיסקרטיות מלאה מובטחת

 מיזוגים ורכישות 
איתור משקיעים

עושים עסקה ביחד

אייל זינגר 050-5412254    |    מיקי קופל  050-8450508

ומיקי קופלאייל זינגר 
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אלמנטר | ידוע מראש

כלל מרחיבה את המסלול הירוק בביטוח הרכב
החברה תאפשר למבוטחיה להצטרף לתכנית הביטוח כלל מטראז' בביטוח רכב צד ג' המציע 

כיסויים רחבים ללא מגבלת גיל ובתעריפים משתלמים < רונית מורגנשטרן

לל ביטוח ופיננסים מרחיבה את המסלול כ
הירוק גם לביטוחי צד ג' לרכב, ומאפשרת 
הביטוח  לתכנית  להצטרף  למבוטחיה 
המסלול  החדש.  המסלול  במסגרת  מטראז'  כלל 
של  רחב  למגוון  רחבים,  כיסויים  מציע  הירוק 
נהגים, לרבות נהגים צעירים וחדשים, בתעריפים 

משתלמים ותוך ליווי אישי של מוקד ייעודי.
כלל מטראז' הינה תכנית ביטוח לרכב המיועדת 
תשלום  מודל  שכוללת  מעט,  הנוסעים  לנהגים 
או  אפליקציה  בהתקנת  צורך  ללא  מראש,  ידוע 
הלקוחות  התכנית,  במסגרת  ברכב.  חיישנים 
מוצעות,  חבילות  שלוש  מבין  לבחור,  יכולים 
המותאמת  השנתית  הקילומטרים  חבילת  את 
קילומטר   12,000 עד   - האישית  לצריכתם 
 12.5% עד  של  כוללת  מהנחה  וליהנות  בשנה, 
הלקוחות  יכולים  מטראז',  לכלל  בנוסף  בשנה. 
לשלב במסלול ירוק צד ג' גם אפשרויות להנחות 
נוספות, כמו הנחה בביטוח החובה, לכל הרכבים 

במסלול.
"כלל ביטוח ופיננסים מרחיבה את היצע המסלול 

הירוק בביטוח הרכב ומציעה למבוטחיה, לראשונה, 
להצטרף לתכנית הביטוח הייחודית כלל מטראז', 
ג'. כלל מטראז' הוא מסלול  גם בביטוח רכב צד 
מראש  ידוע  מודל תשלום  המציע  ייחודי  ביטוחי 

לבחירת  שנתית,  קילומטרים  חבילת  פי  על 
נהגים  הלקוח. מדובר בפתרון אולטימטיבי עבור 
המבוטחים  אלו  נהגים  גם  וכעת,  מעט,  הנוסעים 
במסלול הירוק בביטוח רכב צד ג' יוכלו ליהנות 
מתנאי כלל מטראז' האטרקטיביים", אומרת עלית 
כספי, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת ביטוח כללי 

בחברה.
מערך  ומנהל  למנכ"ל  משנה  תמן,  שלומי 
ופיננסים  ביטוח  "כלל  מסר:  בחברה  העסקים 
לצרכי  ומוצריה  שירותיה  את  להתאים  ממשיכה 
כלים  לסוכניה  נותנת  מהיום  והחל  המבוטחים, 
מגוון  ללקוחותיהם  להציע  נוספים  אטרקטיביים 
לאופי  אישית  המותאמים  רכב  ביטוחי  מסלולי 

הנהיגה ולתקציב שלהם". 
המסלול החדש מיועד לנהגים בכל הגילים וניתן 
 15 ועד  טון   3.5 להוספה ברכב פרטי/מסחרי עד 
שנה מתאריך העלייה לכביש. על בעל הפוליסה 
ומעלה  שנתיים  של  נהיגה  ותק  לצבור  הראשית 
ועבר ביטוחי של עד תביעה אחת בשלוש השנים 

האחרונות, בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.   

תמן. מתאימים את השירות למבוטחים | צילום: סיון פרג'

התעופה נ בתחום  קשות  פוגע  הקורונה  גיף 
סוכני  מלון,  בתי  היתר,  ובין  והתיירות 
היד  ועוד  מסביב  גדולה  ותעשייה  נסיעות 

נטויה.
התיירות  ענף  בכל  שוררת  גדולה  ודאות  אי 
מבעוד  ונופש  טיסה  כרטיסי  במי שרכשו  וכמובן 
סופה  שאת  בטלטלה  נמצא  התיירות  ענף  מועד. 

עדיין לא רואים.
אשר  בקרוב,  לטוס  שאמורים  נוסעים  ישנם 
שקלים  אלפי  עשרות  כספם  במיטב  שילמו 
לטיול ולנופש. האמיצים יהמרו וייסעו בכל זאת. 
את  לקבל  וינסו  הנסיעה  על  יוותרו  החוששים 
כספם בחזרה, אם זה מחברת התעופה, הביטוח או 
כל גורם אחר. וזה לא יהיה פשוט. משרד הבריאות 
פרסם בימים האחרונים הודעה שבה הוא ממליץ 
באסיה  למדינות  הנסיעות  נחיצות  את  "לשקול 
סינגפור  תאילנד,  קונג,  הונג  וייטנאם,  כמו, 

ויפן".
ביחס לסין, הוציא משרד הבריאות אזהרת מסע 
חשובה  זו  מסע  אזהרת  לסין.  מלנסוע  להימנע   -

מאוד למי שכבר רכש כרטיסי טיסה ומבקש לקבל 
החזר. במקרה כזה חובה על חברות התעופה לבטל 
את כרטיסי הטיסה ולהעניק החזר מלא ללא דמי 

ביטול.
הודעה  לגביהם  שיצאה  המדינות  לשאר  ביחס 
החזר  אין   - מסע  אזהרת  ולא  הבריאות  ממשרד 
הביטול  ודינם להיבחן בהתאם למדיניות   - כזה 
– דבר שיגרום להפסדים כספיים ניכרים. לגבי 
מי שרכש נופש ו/או לינה בבתי מלון זוהי סוגיה 
לא ברורה ואף לא פשוטה, כיוון שברוב המקרים 
נוהגים לפי  הכסף שולם כבר לספקים. הספקים 
אלה,  זרות  במדינות  הנהוגה  הביטול  מדיניות 
שם יש תנאי ביטול שלא כפופים לחוקי מדינת 
ישראל. הטלת החזר כזה על הספקים הישראלים 
יכולה למוטט אותם כלכלית. אין ספק שסוגיות 
המשפט  בית  של  לפתחו  כנראה  יגיעו  כאלה 

הישראלי.
את  בעצמה  תבטל  התעופה  וחברת  במידה 
 250 בין  הנע  להחזר  הנוסע  זכאי  יהיה  הטיסה, 
יורו ל־600 יורו לפי מרחק הטיסה. במידה וחברת 

התעופה תודיע לנוסעים 14 יום מראש על ביטול 
הטיסה, בגלל סיבות שאינן תלויות בה, לא יהיה 
לעלות  פרט  כלשהו,  להחזר  הכרטיס  רוכש  זכאי 

מחיר הכרטיס בטיסת החזור.
לבטל  ניתן  הצרכן,  הגנת  חוק  לפי  מקרה,  בכל 
שנותרו  ובתנאי  ביצועה  מיום  יום   14 עד  עסקה 
ובכפוף  הטיסה  למועד  ימי עסקים  לפחות שבעה 
לתשלום של 5% או 100 שקל, הנמוך מבניהם. אם 
כבר עברו 14 ימים, לא יחול במקרה הזה חוק הגנת 
חלקיים  ביטול  דמי  לשלם  עלול  והנוסע  הצרכן 

גבוהים או במקרה הקיצון דמי ביטול מלאים.
את  לבטל  יכולים  הם  ותיקים:  אזרחים  לגבי 

העסקה ארבעה חודשים מיום שבוצעה.
ניתן  אלה:  בימים  במיוחד  לנוסעים  המלצה 
לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל עד 180 ימים לפני 
הנסיעה. מומלץ לרכוש כיסוי ביטוחי, אצל סוכן 
שייתן  דבר   - שהיא  סיבה  מכל  לביטול  ביטוח, 

הגנה כספית לנוסע.

הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה

 בהלת הקורונה - ביטול טיסות 
וחופשות בגלל הנגיף 

 כדאי לרכוש היום ביטוח ל־180 יום ‰ אזרחים ותיקים יכולים לבטל טיסה עד ארבעה חודשים ממועד 
ההזמנה ‰ מורה נבוכים < סו"ב מיכה אדוני



שלמה אייזיק
מנכ"ל ומייסד קבוצת יונט
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איילון ב בין  הפעולה  שיתוף  מסגרת 
סוכני  אתמול  התארחו  יונט,  לקבוצת 
הקבוצה לכנס מקצועי בתחומי הביטוח 
סיטי  בסינמה  איילון  עבורם  שערכה  הכללי 

שבגלילות. 
הבעלים של יונט ומנכ"ל הקבוצה, שלמה אייזיק, 
למנכ"ל  הודו  כהן,  אפי  פתרונות,  יונט  ומנכ"ל 
איילון אריק יוגב ולסמנכ"ל החברה ומנהל מחוז 
ירושלים דורון לוי על כך שאיילון הפכה בשנים 
יונט.  של  המרכזיות  השותפות  לאחת  האחרונות 

כהן ציין כי "הכנס הזה מבטא את שיתוף הפעולה, 
המשותפת  והבשורה  הקשר  הידוק  הידידות, 
את  להגביר  יונט  מסוכני  ועוד  עוד  שסוחפת 
מאוד  שבלטה  מגמה   – איילון  עם  הפעילות 
ב־2019 ונראה שהיא מתחזקת עוד יותר ב־2020". 
לוי ציין כי הפעילות האינטנסיבית המשותפת 
"נתוני  משמעותיים  להיקפים  מגיעה  אכן 
הדדי  ורצון  מחויבות  מוכיחים  המכירות 
זאת  כל  המשותף,  התיק  את  ולפתח  להמשיך 
חיוביות.  חיתומיות  תוצאות  על  שמירה  תוך 

איילון תמשיך להעמיד לרשות סוכני יונט את 
הכלים הדיגיטליים המתקדמים ביותר שאצלנו 
באיילון הם, כידוע, כלים להעצמת סוכן הביטוח 

ולא כלים עוקפי סוכן". 
ביטוח כללי־פרט  באגף  מנהלת מחלקת פרט 
באיילון, אלונה פלזן, סקרה בפני סוכני יונט את 
חתמת  בנפשי,  ומלי  החברה  של  הפרט  מוצרי 
על  עמדה  כללי־עסקי,  ביטוח  באגף  ראשית 
העסקים  ביטוחי  בתחום  והעדכונים  החידושים 

של איילון.

שיתוף הפעולה מתהדק: איילון קיימה כנס 
מקצועי לסוכני יונט

חדשות | מעמדו של הסוכן

סקר שנערך על ידי "קופל גרופ" בקרב ב
מהסוכנים   54% כי  עולה  ביטוח  סוכני 
הסוכן  של  במעמדו  פגיעה  מרגישים 
טוענים  וכ־66%  האחרונות  השנים  בשלוש 
רבות  שנים  לעוד  ישאר  הסוכן  של  שהמקצוע 

בשטח.
שהתקיים  הלשכה  של  אלמנטר  כנס  במהלך 
בקרב  סקר  נערך  באילת,   2019 נובמבר  בחודש 
על  זאת  גרופ,  קופל  חברת  מטעם  הביטוח  סוכני 
מנת ללמוד כיצד הסוכנים רואים את עולם הביטוח 
בהווה ובעיקר בעתיד. הסקר נערך לאור העובדה 
של  המקצוע  כי  החשש  קיים  האחרונות  שבשנים 

סוכני הביטוח הולך להעלם.
עליהם  מעניינים  נתונים  הציגו  הסקר  תוצאות 
הרגולציות  לאור  דברים.  מספר  ללמוד  ניתן 
שנעשו בענף הביטוח והשינויים שחלו בעקבות כך, 
רוב הסוכנים מעידים כי הם חשים פגיעה במעמד 
סוכן הביטוח בישראל. נתון משמעותי נוסף שעלה 
מהסקר מצביע כי 87% מהסוכנים מעידים שלא חל 
שינוי או שקיימת עליה במספר לקוחות הסוכנויות 

שאותם הם מנהלים.
פגיעה  מרגיש/ה  את/ה  כמה  "עד  לשאלה 
במעמד סוכן הביטוח בשלוש שנים האחרונות?", 
במידה  היא  שהפגיעה  ענו  מהמשיבים  כ־54% 
רבה, אך יש לציין שזוהי דעה רווחת אשר נשענת 
יש  הביטוח.  סוכני  בין  שיש  פנימית  הרגשה  על 
סוכנים  על  כלל  בדרך  היא  שההשפעה  להניח 
היא  בשטח  קטן שההתמודדות שלהם  תיק  בעלי 
ויכולת  השפעה  בעלי  אחרים  מסוכנים  שונה 

מיקוח מול חברות ביטוח וסוכנויות אב.

בטוחים בעתיד המקצוע
שאלה מכרעת שעלתה בסקר היתה "האם לדעתך, 
ייעלמו  הביטוח  סוכני  מהיום,  שנים  עשר  בעוד 
 66% דיגיטלי?".  ישיר/  באופן  ייעשו  והביטוחים 
יישארו  הסוכנים  טוענים שלדעתם  הביטוח  מסוכני 
לעולם  נכנעים   22% בשטח.  רציני  פקטור  ויהיו 
החדש וטוענים שהסוכנים ייעלמו. 12% לא יודעים 

את התשובה לשאלה.
סוכני  שלשכת  חושבים  הביטוח  מסוכני   90%
הסוכן.  של  מעמדו  על  להשפיע  יכולה  ביטוח 
"תוצאות הסקר מצביעות כי מרבית סוכני הביטוח 
נשענים  הם  עליהם  תווך  כעמוד  בלשכה  רואים 

ובוטחים", נמסר מקופל גרופ.
"לאור  ציין:  גרופ"  "קופל  מנכ"ל  קופל,  מיקי 
חזקה  לעמוד  הלשכה  על  כי  נראה  הסקר  נתוני 
של  מעמדו  את  שיחזקו  פעולות  לבצע  מנת  על 
הסוכן. בנוסף, נראה כי הכוח בסופו של יום הוא 
ימשיכו  הם  עוד  כל  הביטוח.  סוכני  של  בידיהם 
ידע  ירכשו  ולדעתנו  הלקוחות,  גיוס  במשאבי 
בגיוס לקוחות דרך העולם הדיגיטלי, הם ימשיכו 
בישראל.  הביטוח  בענף  המרכזי  הגורם  להיות 
סוכני  עם  רק  לעבוד  דגלה  על  שחרטה  כחברה 
למעלה  כבר  הביטוח  סוכני  את  ומלווה  ביטוח 
מ־20 שנה, אנו פועלים השכם והערב למען חיזוק 
מעמד סוכן הביטוח בישראל ונמשיך לפעול על 

מנת לחזק את הסוכנים".

קופל. אנו פועלים השכם והערב למען חיזוק מעמד הסוכן

סקר קופל גרופ: 87% מהסוכנים מעידים שאין 
שינוי או שחלה עלייה במספר לקוחותיהם

90% מהסוכנים סבורים שלשכת סוכני ביטוח יכולה להשפיע על מעמד הסוכן ‰ 54% מהם 
מרגישים פגיעה במעמדו של הסוכן בשלוש השנים האחרונות < רונית מורגנשטרן
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66% מסוכני הביטוח טוענים 
שלדעתם הסוכנים יישארו 
פקטור רציני בשטח. 22% 

נכנעים לעולם החדש וטוענים 
שהסוכנים ייעלמו. 12% לא 
יודעים את התשובה לשאלה

אלמנטרי
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נגיף הקורונה הודיעה ע ל רקע התפשטות 
רכיב  מכירת  את  עוצרת  היא  כי  הראל 
ביטול טיסה מכל סיבה, לכל היעדים ועד 
להודעה חדשה. הפניקס הודיעה כי היא משהה את 
מכירת ביטוח ביטול נסיעה עד יוני 2020. הפניקס 
אף מפסיקה למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל לנוסעים 

לסין עד להודעה חדשה.
בתחום  מהגדולות  שהן  והפניקס,  הראל  הודעות 
מגדל  הודעת  לאחר  באה  לחו"ל,  הנסיעות  ביטוחי 
מכירת  לחלוטין  עוצרת  היא  כי  לסוכניה,  ג'  ביום 
ביטוח הנסיעות לחו"ל לטסים לכל המדינות ביבשת 

אסיה.
על פי הודעת מגדל: "כחלק מהמחויבות ללקוחות 
שלנו ובהמשך להודעת משרד הבריאות בגין אזהרת 
מסע לסין )ומדינות נוספות באסיה(, בעקבות נגיף 
אשר  מבוטחים  לבטח  ניתן  לא  זמנית  הקורונה, 

מעוניינים לטוס ליבשת אסיה".
אחד הסעיפים בביטוחי נסיעות לחו"ל, שצריכתו 
גברה מאוד בשנים האחרונות, הוא ביטוח לקיצור/

ביטול נסיעה מכל סיבה, כשהכוונה בעיקר סיבות 
לקראת  כה  עד  הלכו  הביטוח  חברות  רפואיות. 
נגיף  התפרצות  של  זה  במקרה  גם  המבוטחים, 
או  בוטלה  שטיסתו  למי  כסף  ומחזירות  הקורונה, 

קוצרה בשל נגיף הקורונה.
ואולם, לטענת הפניקס, מספר הביטולים בחודש 

הרוכשים  ומספר  חמישה  פי  גדל  האחרון 
ב־60%  גדל  נסיעה  ביטול  רכיב  של 

בשבועיים האחרונים.
ביטול  ביטוח  מנהל  גננסיה,  טיירי 
"במקביל  מסר:  בהפניקס,  טיסה 
לנסיעות  ההזמנות  כמות  לירידת 

לחו"ל וביטול של טיסות על ידי חברות 
תעופה, ניתן לראות גם גידול משמעותי 
נסיעות על  של שימוש בביטוח ביטולי 
ידי נוסעים שרכשו כרטיסי טיסה לפני 

פרוץ המגפה. שיעור הביטולים של הזמנות ליעדי 
החודשים  שלושת  במהלך  היציאה  למועדי  המזרח 
מהמבטלים  חלק  כאשר  חמישה  פי  גדל  הקרובים 
מצליחים לקבל החזר כספי מסוים מספק התיירות, 
כדי  הצרכן  הגנת  חוק  את  לנצל  מצליחים  חלקם 
לקבל את רוב כספם בחזרה אבל הרוב מאבדים את 

כל כספם".
עוד מסר גננסיה, כי "מתחילת חודש פברואר, מוקדי 
ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה Trip Guaranty של 
המעוניינים  לקוחות  של  בפניות  מוצפים  הפניקס 
הימים  עשרת  ובמהלך  טיסה  ביטול  ביטוח  לרכוש 
 60% של  גידול  חל  פברואר  חודש  של  הראשונים 

הגידול  רוב  שעבר.  לחודש  ביחס  הביטוח  ברכישת 
הינו בקרב לקוחות שרכשו טיסות לחודשים הקרובים 

ולקיץ למגוון היעדים בעולם".
לדבריו, במקביל לגידול ברכישת ביטוחים, חל גידול 
גם בהפעלת ביטוח ביטול הטיסה על ידי המבוטחים 
– גידול של 25%, כאשר הלקוחות מקבלים החזר על 
דמי ביטול לטיסה ושירותים נוספים שבוטחו 
בפוליסה. על אף שהביטוח מאפשר ביטול 
מתחילת  כי  רואים  הפניקס  סיבה,  מכל 
החודש 47% מהביטולים בתביעות הינם 
מסיבת החשש ממגפת קורונה. רק 19% 
ביטלו עקב סיבות משפחתיות שקשורות 
הזמנה  כגון  משפחתיים  לאירועים 

לאירועים משמחים, הקדמת גיוס ועוד.
בהלת  תמשך  שאם  צופים  בענף  לכן, 
הקורונה בימים הקרובים, יצטרפו חברות 

נוספות למגדל.
כלל ביטוח הפסיקה מכירת ביטוח נסיעות לסין, 
ביטול  לרכוש  מאפשרת  עדיין  ומקאו.  קונג  הונג 

נסיעה לכל היעדים, כולל המזרח הרחוק.

הפתרון – אצל הסוכן
המובילה  פספורטכארד,  חברת  שפרסמנו,  כפי 
מזה  שלה  באתר  מאפשרת  אינה  בישראל,  בתחום 
למי  הפוליסה  של  אוטומטית  רכישה  כשבועיים 
שנוסע למזרח הרחוק. גם סוכני הביטוח לא יכולים 
לבצע רכישה ישירה ומופנים למוקד השירות. מוקד 
יעדי  לגבי  מבוטח  כל  של  תשאול  מבצע  השירות 

הטיסה שלו במזרח הרחוק.  
המיוחד  המצב  "לאור  כי  נמסר  מפספורטכארד 
לרכוש  ניתן  זה  בשלב  קורונה,  וירוס  בשל  הנגרם 
פוליסת ביטוח לסין רק דרך מוקד שירות הלקוחות. 
המדויק  מיקומו  את  לדעת  הרצון  בשל  זאת, 
ומפרט  התקשורת  אפשרויות  את  המבוטח,  של 
היעדים  לשאר  בסביבתו".  הזמינים  השירותים 

באסיה ניתן לרכוש ביטוח נסיעות כרגיל.
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
הביטוח  חברות  שמזהות  "הסיכון  לנושא:  התייחס 
מובן ונכון. יחד עם זאת, חייב להמצא פתרון זמין 
לאלו שמחויבים לטוס למדינות הללו. הציבור מוזמן 
את  ולאתר  לסייע  שינסו  הביטוח  לסוכני  לפנות 

הביטוח המתאים.
סוכן  של  לנחיצותו  ההוכחה  את  קיבלנו  "שוב 
היכולות  מבחינת  והן  הידע  מבחינת  הן  הביטוח, 
שלו. בואו נדמיין מצב שבו חברות האשראי מוכרות 
ביטוח כזה, למול מי היה המבוטח מקבל את הפתרון? 

למול המוקדן של מקס?".
ליאור  סו״ב  ביטוח,  סוכני  ומ"מ נשיא לשכת  סגן 
לשמור  מחויבים  הביטוח  "סוכני  מוסר:  הורנצ'יק 
על  בוקר  מדי  ולהילחם  הלקוחות  ציבור  על  ולהגן 
מודעים  אנו  הראויים.  הביטוחיים  הפתרונות  הצעת 
למצב המורכב שנוצר במזרח אסיה ופועלים ליצירת 
שניתן.  ככל  ללקוחותינו  הולמות  כיסוי  חלופות 
שהן  כשגם  היא  הביטוח  מחברות  שלנו  הציפייה 
נאלצות להקטין סיכונים, שיעשו זאת באמצעות כל 
דרך אפשרית אך לא על ידי ביטול הכיסוי הביטוחי."

 חברות ביטוח עוצרות ביטוח 
ביטול נסיעה

מגדל אף ביטלה לחלוטין את מכירת ביטוח הנסיעות למדינות אסיה, הראל מפסיקה לשווק ביטוח 
ביטול טיסות מכל סיבה לכל היעדים בעולם והפניקס לא מאפשרות לרכוש ביטוח ביטול טיסות 

למדינות המזרח הרחוק ‰ ההערכה היא שכל החברות יצטרפו למגמה < רונית מורגנשטרן

shutterstock :47% מהביטולים בתביעות הינם מסיבת החשש ממגפת קורונה ׀ צילום

 הורנצ'יק | צילום: 
תמיר שרים, לוק צלמים



כיסוי המאפשר שחרור מתשלום פרמיה עבור ביטוח חיים למקרה 
מוות לפירעון הלוואת משכנתא במקרה של אובדן כושר עבודה,

כך שביטוח החיים למשכנתא ממשיך להיות בתוקף.

*"שוהם מקיף" - הינה חבילה הכוללת ביטוח חיים למקרה מוות לפירעון הלוואת משכנתא )"שוהם"(, יחד עם כלל מגן הכנסה - שחרור בלבד 
בפרמיה משתנה **ההנחה תינתן על כלל מגן הכנסה - שחרור בלבד למצטרפים חדשים שיצטרפו עד ליום 31.03.2020 | החברה רשאית על 
פי שיקול דעתה לבטל הטבה זו למצטרפים חדשים בכל עת. המידע המוצג אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/
בתכנית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין המידע המופיע בפוליסה/תכנית, המידע המופיע בפוליסה/
תכנית גובר. המידע אינו תחליף לייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני, והחברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל.

הביטוח שנותן לכם אקסטרה הגנה

בלעדי בכלל:

ביטוח שוהם מקיף

 הנחה
 100% 

 לכל חיי 
 הפוליסה!**
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שם:  סו”ב ועו”ד פנחס חג’ג’, חי ביטוחים אופקים 
ארבעה  לסוכנות  בע”מ.   )1995( לביטוח  סוכנות 

משרדים בב”ש, אופקים, נתיבות ושדרות.
מצב משפחתי: נשוי + 5.

מגורים: מושב גילת )צפון הנגב(.
ותק בענף: מאז השחרור מהצבא בשנת 1985.

התמחות: ביטוח חיים ובריאות )בוגר C.L.U, עורך 
דין(, חבר הנהלת MDRT ישראל.

ירושלים  בסמטאות  רגליים  סיורים  תחביבים: 
והרבה כדורגל.

בלב  טוב  תמצא  שלם,  בלב  טוב  תעשה  מוטו: 
רחב.

עתיד המקצוע:
“שיקוף בהיר ומסודר של הצרכים האמיתיים של 
ראויים,  ביטוחים  פתרונות  והתאמת  המבוטחים 
השוק  הצורך.  פי  על  שינויים  וביצוע  ליווי  תוך 
ברמה  אנשי מקצוע  מחייב  והמשתנה  התחרותי 
גבוהה, שלהם תהיה תמיד עבודה ואני לא מכיר 
אף אחד אחר שיעשה את העבודה החשובה הזו 

אלא סוכני ביטוח”. 

תפקידה של הלשכה:
בשנים  מרשימים  הישגים  המון  השיגה  “הלשכה 
הביטוח  חברות  ומול  האוצר  מול  האחרונות 
מדוע  מבין  לא  אני  בעיניי.  מבורכת  זו  ועשייה 
לארגון  הארגון  את  להפוך  פועלת  לא  הלשכה 
חיצוני  גורם  כל  מול  החברים  על  ששומר  יציג, 
חברים  בין  ונורמות  אתיקה  כללי  מציב  וגם 
ומחייבות  ראויות  לי ספק שנורמות  אין  עצמם. 

ייתרו את כל ההוראות  את כל העוסקים בענף, 
מחדש,  חודש  כל  מקבלים  שאנחנו  והחוזרים 
המיתוג  את  התדמית,  את  משמעותית  ישפרו 

והמיצוב שלנו”. 
עצות להצלחת סוכן:

“קטונתי, אך אני חושב שהקו המנחה את חברות 
ובעיקר  ויעדים  הישגים  הוא  והסוכנים  הביטוח 
והחברות  הסוכנים  להערכתי,  מכירות.  מבצעי 
עבודה  תהליכי  בהטמעת  להתרכז  צריכים 
יומית  יום  נכון בעבודה  מסודרים, סדר פעולות 
אני  וכנסים.  בהדרכות  השתתפות  הסוכן,  של 
בטוח שעבודה יסודית על תהליכי העבודה, עם 
מתן כלים וסמכויות יביאו לתוצאות הרבה יותר 

טובות לכולם.
בכמויות  קיבלתי  אותו  וחשוב  נוסף  “דבר 
מרוכזות במסגרת השתתפותי בכנסים של ארגון 
באופן  לטפל  חייב  סוכן   - בארה”ב   MDRTה־
אישיות  אנרגיה,  וקבוע בטיפוח מקורות  שגרתי 
עומס,  של  אלו  בימים  וביתר שאת  ומוטיבציה, 

תחרות, ביקורות ושחיקה מתמדת”.

פנחס חג'ג' | צילום: באדיבות המצולם

“השוק התחרותי והמשתנה מחייב אנשי 
מקצוע ברמה גבוהה"

בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

זרקור לסוכנים

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

http://bit.ly/2GZuk9Y


לצפייה בתוכנית הכנס ולהרשמה לחץ/י כאן

חברות וחברים יקרים,

אני שמח להציג בפניכם את תוכנית כנס המשולש!
בתוכנית הכנס הושקעה מחשבה רבה על מנת להתאים את תכני 
הכנס לנושאים הרלוונטיים לעבודה היום יומית של סוכנות וסוכני 

הביטוח, ותיקים וצעירים  כאחד.

רואה  ואני  זהו הכנס הראשון שלי כמנכ"ל לשכת סוכני הביטוח 
בהצלחתו עבורכם מחויבות אישית שלי.

אשמח לראותכם נרשמים לכנס המשולש.

בברכה,

מוטי ארבל
מנכ"ל

לשכת סוכני הביטוח בישראל

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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 “שם טוב אצל הלקוחות יביא 
לך הצלחה במקצוע”

סו"ב ספי מספין ברהנה, מנכ"ל ובעלים "ספי ברהנה ביטוח ופיננסים" ברחובות ‰ "עבודת 
הלשכה ראויה לציון לשבח וגיבוי מלא מצד הסוכנים"

סוכן צעיר

מדור | סוכן צעיר

גיל: 39

מצב משפחתי: נשוי+3

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול 

רישיון: פנסיוני, בעל רישיון לעסוק בשיווק 

ומכירת מוצרי ביטוח משנת 2011

למה בחרת להיות סוכן ביטוח?

"לאחר לימודי התואר ראשון בשנת 2007, עבדתי 

בחברת ביטוח כאיש הפקות פוליסות ובהמשך 

רפרנט ביטוח חיים ומהר מאוד התחברתי לעשייה 

המקצועית והדינמיקה החברתית שנוצרה עם 

הקולגות לעבודה. לאחר כשנתיים, החלטתי 

ללמוד במכללה ללימודי רישיון פנסיוני תוך 

שילוב עבודה ביום ולימודי ערב בביטוח.

"אני מאוד אוהב לפגוש את הלקוחות להסביר 

להם את השליחות המקצועית שלי. ברגע שהלקוח 

התרצה וקיבל החלטה לעשות דרכי את הפנסיה 

והביטוח זו הרגשה טובה, סיפוק אדיר ורוח גבית 

להמשיך ולממש את השליחות המקצועית שלי 

כדי להרחיב את הסל הביטוחי לתא המשפחתי 

ולמזער פגיעה כלכלית של המבוטחים".

תן דוגמה להצלחה שלך?

"בחור פנה טלפונית ושיתף אותי כי אביו עבד 

במשך 25 שנה בבנק, חלה במחלת הסרטן ונפטר. 

הוא רצה לדעת מה מגיע לו מהביטוח ולשמחתי 

לאחר הגשת התביעה בביטוח חיים אל מול 

חברת הביטוח ומול קרן הפנסיה, קיבלה האלמנה 

את הסכום החד פעמי וקצבה חודשית למשך כל 

חייה".

איך תורמת הלשכה לסוכנים הצעירים?

"עבודת הלשכה ראויה לציון לשבח וגיבוי 

מלא מצד הסוכנים. הנהגתה ומנהליה עושים 

עבודת קודש אל מול הרגולציה, חברות הביטוח 

והישירים. כולנו נמצאים באותה הסירה. חייבים 

לתת כתף ולחזק אותם”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"כסוכן שמטפל בכל סוגי הביטוח ומעניק שירות 

לכל לקוחות המשרד ופתרונות לכל סוגי הביטוח 

שכולל רכב, דירה, החזר מס וכדומה". 

טיפים לסוכנים בתחילת דרכם?

"התמדה ובעיקר עשייה, כלומר להיפגש עם כמה 

שיותר לקוחות ולעשות את השליחות המקצועית 

שלנו עם יושרה ודאגה קודם כל ללקוח. משם 

הדרך תהיה קצרה שלקוחות ימליצו עליך, שם 

טוב יוביל להצלחה"

ספי ברהנה | צילום: באדיבות המצולם

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



במסיבה אלקטרוניתמגבירים את הקצב...
שירי מימון ו-DJ ינון יהל

22:45 | 17.3.2020
מלון הרודס בוטיק, אילת

מס‘ המקומות מוגבל. הבטיחו את מקומכם בכנס!

בשיתוף

לשכת סוכני הביטוח בישראל

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

להרשמה לכנס לחץ/י כאן

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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הענן החליף את הקלסרים: הכירו את ביטוח 
האחריות המקצועית כנגד נזקי סייבר

סוכני הביטוח חשופים אל פשיעת סייבר שחשוב להתגונן נגדה ‰ 
מביטוח צד א' לסיכוני סייבר ועד נזקי צד ג' < אריאל ארז

לעולם כ הביטוח  סוכן  ניסת 
בלתי  מהלך  הוא  הדיגיטלי 
ישקיע  שהסוכן  וככל  נמנע 
מתקדמות,  ובטכנולוגיה  בתוכנות 
שלו  השיווק  ויכולת  תגדל  יעילותו 

תגבר.
קבצים  לזרוק  שלא  נזהרנו  בעבר 
מודפסים לפח ללא גריסה שמא יימצאו 
בפח  לקוחותינו  של  אישיים  נתונים 
האשפה ויהיו גלויים ל"חורשי מזימות". 
אחד  בכל  לנו  שיש  המידע  כל  כיום 
לקוחות,  מקובצי  הפעילות  מתחומי 
ועוד כהנא  והכנסות  ביטוחים, הוצאות 
וכהנא מידעים, כולם מרוכזים בספריות 
קלסרים  אין  כמעט  ובענן.  במחשב 
חשבונות  מכתבים  דוחות,  עמוסי 

והתחשבנויות. הכל מרוכז במחשב.
לא  אך  טוב.  הכל  לכאורה  הבעיה?  כן  אם  מה 
גנבי  של  אחר  לסוג  נחשפים  אנו  עתה  הוא.  כך 
מידע או כאלה המסוגלים להשתלט לנו על מחסני 

המידע האגורים אצלנו. 
בעצם  אנו  סייבר.  מכונה פשיעת  זה  חדש  מצב 
נזקים  חשופים לשני איומים. האחד, איומים נגד 
את  לשבש  כמו  משרדנו  את  לפקוד  העשויים 
מערכות המחשב, לגרום לאובדן מידע ולדרישת 
נקרא  לזה  אותנו.  יינזקו  כדי שלא  כופר  תשלום 

מעתה סיכוני סייבר צד א'.
אנו לא יכולים להעריך את גובה הכופר הנדרש 
ברור  מאידך.  המידע  שיחזור  עלות  ואת  מחד, 
שלכל סוכן רמת הסיכון שונה. חשיפת המשרדים 
הגדולים המאחסנים מידע בגיבויים מחוץ למשרד 

שונה מסוכנים שאינם מקפידים על כך. ויחד עם 
זאת הנזקים עשויים להיות גם לתוכנות ההפעלה 
כך שהנזק יהיה יותר משמעותי. אגב, אין ערובה 

נוספת.  פעם  יפרצו  לא  שהפורצים 
לגדרו  חשיבות  שיש  סיכון  בקיצור, 

ולבטחו.

נזקי צד ג'
המקרה האחר שיכול להתפתח לצרה 
שלנו,  למחשבים  פריצה  הוא  ממשית 
כמו  לקוחות,  על  אישי  מידע  שליפת 
קבע,  הוראות  זהות,  מספרי  כתובות, 
וכן  משולמות  פרמיות  ביטוח,  סוגי 
לעשות  יכולים  הזה  במידע  הלאה. 
לרשות  חדירה  וכן  פלילי,  שימוש 

הפרט.
ידי  על  שניתבע  יתכן  זה  במקרה 
גורם שהוא צד ג'. אין בידנו אפשרות 
ללקוח  שיגרם  הנזק  את  להעריך 
שכמובן אנו ניתבע גם על נזקים ישירים וגם על 

נזקים עקיפים.
כדי להגן על עצמנו הרחבנו את ביטוח האחריות 
ללא  ג'  צד  סייבר  נזקי  כנגד  שלנו  המקצועית 
רכישת  לאופציית  ודאגנו  המבוטחים  לכל  עלות 
ביטוח סייבר לצד א' שהינו רובד הרחבה בתוספת 

תשלום הנמוכה ביותר האפשרית.
בגבול  שקל  מיליון  עד  של  מחזור  לדוגמה, 
אחריות של מאה אלף שקל בפרמיה של 275 שקל. 
אליי  לפנות  ראש,  להקל  שלא  אליכם  פונה  אני 
ישירות וכחברי לשכה המבוטחים בביטוח אחריות 

מקצועית ולרכוש את כיסוי הסייבר לצד א'.

סוכנות  בליסוב  עסקים  מנהל  הינו  הכותב 
לביטוח

עתה אנו נחשפים לסוג אחר של גנבי מידע | צילום: shutterstock, אייל גליה

אנו לא יכולים להעריך את גובה 
הכופר הנדרש מחד גיסא, ואת 
עלות שיחזור המידע מאידך 
גיסא. ברור שלכל סוכן רמת 

הסיכון שונה. חשיפת המשרדים 
הגדולים המאחסנים מידע 

בגיבויים מחוץ למשרד שונה 
מסוכנים שאינם מקפידים עלכך

https://www.insurance.org.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
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 השפעת הקורונה על שוקי ההון: 
בהלה מיותרת או שיש סיבה לחשוש?
משקיעים בשוק ההון גילו פאניקה בשל התפשטות נגיף הקורונה ‰ היסטוריית ההתמודדות עם מגיפות 

ותגובת המשקיעים לחדשות – הן רק חלק מהסיבות לכך שמדובר בבהלה מיותרת < סו"ב לידור לבקוביץ

ההון נ בשווקי  בהלה  יוצר  הקורונה  גיף 
באמת  יש  האם  אך  והמקומיים,  הגלובליים 
של  לקריסה  יגרום  שהנגיף  ש  לחשו  סיבה 

שוק ההון?
בשווקי  גבוהות  2019 הסתיימה עם עליות  שנת 
 2020 ובתחילת  והגלובליים,  המקומיים  ההון 
חודש  של  האחרון  השליש  עד  המשיכו  העליות 
ינואר, עם כניסת נגיף ה"קורונה" וסכנותיו לתודעה 
העולמית. העליות נבעו מכניסת משקיעים חדשים 
מאשר  יותר  טובים  השקעה  פתרונות  שחיפשו 
השקעות בסביבת ריבית נמוכה ומהביטחון שחברות 

וממשלות פועלות ביעילות. 
צריכה  מסחר,  אבטלה,  לגבי  חיוביים  נתונים 
ליציבות  הביטחון  את  חיזקו  פרטיים,  וכספים 
העליות  את  הוביל  הטכנולוגיה  סקטור  בשווקים. 
בשווקים עם התרבותן של חברות מתחומי מערכות 
וחברות  דאטה  ביג  המלאכותית,  הבינה  הסייבר, 
בשורה  להביא  שמנסות  החדש"  "העידן  מתחומי 

שהן ישנו את התנהלות העולם.
לחשוב  היה  ניתן  אינטואטיבי  שבאופן  למרות 
הגלובליים  בשווקים  במדדים  עלייה  שלאחר 
המניות,  בשערי  ירידה  לבוא  צריכה  והמקומיים 
ציבור המשקיעים לא איבד את אמונו, וזאת בזכות 

נתונים חזקים של כלכלות העולם. 
חריג  אירוע  רק  היה  חסר  האוטופיה  בתוך 
שישנה את כיוון השווקים, האירוע הזה היה הפעם 
בקרב  בהלה  שיצר  בסין  הקורונה  נגיף  התפרצות 
חזקות.  שערים  לירידות  וגרם  המשקיעים  ציבור 
אך כמה חזקות? סך הכל ירידות שערים חזקות של 
יום אחד בשוק המקומי ויומיים של ירידות חזקות 

בשווקים הגלובליים.

מובנת אך מיותרת
בשנה,  כ־6%  הוא  סין  כלכלת  של  הצמיחה  קצב 
מהווה  סין  כלכלת  העולמי.  מהממוצע  גבוה  קצב 
מהתוצר   15.5% העולמית  המטבע  קרן  נתוני  לפי 
נגיף  התפשטות  כמו  מקרה  ארה"ב.  אחרי  העולמי, 
בתיירות,  חדה  לירידה  לגרום  עשוי  בסין  הקורונה 
פגישות עסקים, טיסות, ירידה בקצב הייבוא והייצוא 

ובגורמים האחראים ישירות לחוסנה של סין. 
דעתי היא שנגיף הקורונה גרם לפאניקה מובנת, 
אך מיותרת וזאת ממספר סיבות. הראשונה שבהן היא 
שבעבר העולם חווה מגיפות שונות וידע להתמודד 
גורמות  לעת,  מעת  מתגלות  שונות  מגיפות  איתן. 
הקורונה  נגיף  אם  גם  מנוטרלות.  ולבסוף  לבהלה 
או  הסארס  נגיף  כדוגמת  ומדבק  למסוכן  ייחשב 
האבולה שתקפו את העולם, ההערכה היא שהעולם 

ולמזער  איתם  להתמודד  יידעו  הבריאות  וארגוני 
הידבקות.

נוטים להגיב בצורה  הסיבה השנייה היא שאנשים 
מבלי  מפחידות  כותרות  שיוצרות  לחדשות  מוגזמת 
לבדוק לעומק את שורש הבעיה. ההיסטוריה מלמדת 
וחדשות רעות,  שכאשר משקיעים חשופים לבהלות 
השווקים נוטים להיות יותר תנודתיים לטווח הקצר 
עם  הפאניקה  חולפת  כאשר  לפרופורציה  וחוזרים 

הערכת מצב חדשה.
הנגוע  בסין  שהאזור  היא  השלישית  הסיבה 
לכ־4.2%  סכנה  להוות  עשוי  במצור  הנמצא  בנגיף 
השפעה  זה  ולאזור  בלבד  הסינית  מהאוכלוסייה 
 4.7% של  תרומה  עם  הסינית,  לכלכלה  מינימלית 
בלבד לתוצר המקומי הגולמי, לפי הלשכה הלאומית 

לסטטיסטיקה הסינית.
בתקופה  פרץ  שהנגיף  היא  הרביעית  הסיבה 
שלאורך השנים נתפסת כחלשה בשוק ההון הסיני. 
בתקופה זו חוגגים את השנה הסינית החדשה וממילא 
וללא קשר להתפשטות הנגיף היה צפוי שבעת הזו 

תיראה האטה. 
סיבה חמישית היא הזדמנות אמריקאית לעליונות 
נלחמת  שארה"ב  בעוד  סין.  מול  הסחר  במלחמת 
יחייב  החדש  שהמצב  נראה  סין,  מול  במכסים 
גמישות לטובת האמריקאים. מצב זה ייצור ביטחון 
אצל המשקיעים בשוק האמריקאי, שלו השפעה על 

שאר שווקי ההון בעולם.

מאמר זה נכתב כדעה ואין לראות בו כייעוץ 
או המלצה להשקעה מכל סוג שהוא.

הכותב הוא חבר הוועדה לפיננסים בלשכת 
סוכני ביטוח כה

ש
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Happy valentine's day!
לפייסבוק >>

אוהבים אתכם בדרכים בכל ימות השנה

חמש סיבות לכך שמדובר 
בבהלה מיותרת:

1. העולם יידע להתמודד עם המגיפה

2. אנשים מגיבים בצורה מוגזמת 

לחדשות

3. האזור הנגוע בעל השפעה מינימלית 

על הכלכלה הסינית

4. תקופה חלשה בשוק הסיני

5. הזדמנות אמריקאית לעליונות 

במלחמת הסחר מול סין

http://bit.ly/2VX8k4D
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שייערך כ "עדיף"  של   2020 אלמנטר  נס 
בפברואר(,   18( הבא  בשבוע  ג'  ביום 
הכללי,  הביטוח  ענף  בכירי  את  ייקבץ 
והשנה גם יפגיש אותם עם אנשי מקצוע מהשורה 
הראשונה מתחומים משיקים, במטרה לבחון כיצד 
גם  הדרך  פורצי  של  הישגיהם  את  לתרגם  ניתן 
לעולמות הביטוח. בכנס ישתתף הממונה על שוק 
ההון, ד"ר משה ברקת, ועמו יגיעו שלושה נציגים 
בכירים נוספים של הרשות. סו"ב ליאור רוזנפלד, 
נשיא לשכת סוכני ביטוח, יסקור את תפקיד סוכן 

הביטוח בשנת 2020.
הוא  האלמנטר  בעולם  החמים  הנושאים  אחד 
בכיר  יועץ  מעודי,  אוהד  ביטוח.  קיום  אישור 
יגיע  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  לממונה 
לראיון אחד על אחד עם יועץ הביטוח עו"ד ארז 

קדם, ויענה על השאלות הבוערות. 
המובילים  הגופים  את  כאמור  יארח  הכנס 
בעולם הדיגיטלי, שהבינו כבר מזמן שטכנולוגיה 
הפועלים,  בנק  בכירי  המשחק.  שם  הן  וחדשנות 
Gett ו־Alice יספרו על השינוי התפיסתי שסייע 
את  להגדיל  הלקוחות,  של  בדאטה  לשלוט  להם 

הרווחיות ולהפוך את העולם הדיגיטלי ליתרון.
מחלקת  מנהל  אלקובי,  אלעד  ישתתפו  בפאנל 
ביטוחי רכוש, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; עדי 
בנבנשתי רוזן, מנהלת סטודיו חווית לקוח, חטיבת 
יניב שולדנפרי,   ;)bit( החדשנות בבנק הפועלים 
מנכ"ל ומייסד Alice - מנוע חיפוש טיסות; עדי 
 ;Gett בחברת   Head of Marketing איטח, 
יריב ינאי, מנהל פיתוח עסקי וחדשנות, הכשרה 
ביטוח; עו"ד ליטל ענבר, משנה למנכ"ל ומנהלת 
תחום תביעות וציות, קבוצת אקורד ורחלי דנזיגר 
אזולאי, סמנכ"לית שיווק ומכירות, פוליוויז. את 
רב השיח ינחה רועי ויינברגר, העורך הראשי של 

"עדיף". 

האם הרוכבים מופקרים?
פאנל מיוחד נוסף ייכנס את הגורמים הרלוונטים 
לדון בשאלה האם המשתמשים בכלים החשמליים, 
הולכי  והאם  מופקרים  והקורקינטים,  האופניים 
נוכח  הם,  אף  מופקרים  מהם  נפגעים  אשר  הרגל 

התפוצה ההולכת וגדלה של כלים אלו.
על  מהפיקוח  בכיר  נציג  ישתתפו  בפאנל 
הביטוח – רו"ח ודיע עוואד, מנהל מחלקת ביטוחי 
חבויות ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; המשנה 
בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  למנכ"לית 
אייל  ד"ר  דן;  צביקה   - מבצעים  חטיבת  ומנהל 
המרכז  הטראומה,  ביחידת  בכיר  רופא  חשביה, 
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  איכילוב;  הרפואי 

ליאור  עו"ד  ביטוח;  סוכני  לשכת  כללי,  לביטוח 
ושות'  הראל   & דרור  קן  עו"ד  משרד  קן־דרור, 
הדר־עורכי  גבע,  ג'ון  משרד  הדר,  שלומי  ועו"ד 
דין ומגשרים; את הפאנל ינחה העיתונאי אליצפן 

רוזנברג.

פיצוי בעת הסלמה
היחידה  המלחמה  לא  היא  הכביש  על  המלחמה 
הקשור  בכל  לפחות  בכנס,  לדיון  שתעלה 

להתמודדות עם שאלת הנזקים שהיא גורמת. פאנל 
נוסף יערך תחת הכותרת "אש, טרור, מלחמה – מי 
אחראי על הפיצוי?", לאור סבבי ההסלמה החוזרים 
ועל רקע האיומים לחימום הגזרה  ונשנים מעזה, 

בעקבות "תכנית המאה" האמריקנית המסתמנת.
אמיר דהן, מנהל קרן פיצויים  בפאנל ישתתפו 

ברשות המסים; אלון קרן, יו"ר ענף רכוש באיגוד 
השמאים; אתי חנן, חתמת ראשית ומנהלת תחום 
מטה, חטיבת ביטוח כללי בכלל ביטוח ופיננסים; 
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום 
קופר  מנכ"ל  זיו,  ואילן  בהפניקס  כללי  ביטוח 
נינוה. מנחת הפאנל היא שלומית יהב, מנכ"לית 

מכללת "עדיף".
שלימוף,  סיגל  עו"ד  בכנס:  נוספים  משתתפים 
גרוס  במשרד  ושותפה  בישראל  לויד'ס  נציגת 

שמאי  נון,  בן  ליאור  ושות';  שלימוף  אורעד 
ביטוח; נעמי גיסר נתן, מנכ"לית מארש ישראל; 
סיכונים  תחום  ראש   ,Thomas Marcadet
פיננסים, מארש - מרכז דרום אירופה; עדנה גרין 
טוביאס, מנהלת מחלקת חיתום סיכונים הנדסיים, 
מגדל; עו"ד גדעון פישר, יו"ר )משותף( בוררויות 
בעל־ ריטה  בישראל;  עוה"ד  בלשכת  וגישורים 
 ;RBTRATIO מייסדת  ומגשרת,  עו"ד  טכסא, 
לויתן,  הדין  עורכי  משרד  גרינברג,  תמי  עו"ד 
שרון ושות'; עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי 
שותף  דיאב,  זקי  עו"ד  ביטוח;  סוכני  לשכת  של 

במשרד א. שניאורסון, דיאב ושות'.

הכנס ייערך ביום ג' הקרוב, 18.2.20, באולם אווניו 

שבקרית שדה התעופה.

טרור, חדשנות ומכת האופניים החשמליים: 
נפגשים בכנס אלמנטר 2020

הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, ראשי חברות הביטוח, הנהגת לשכת סוכני ביטוח 
והרלב"ד ישתתפו בכנס ‰ אישור קיום ביטוח - אוהד מעודי יענה על השאלות הבוערות 

משתתפי הכנס | עיבוד: סטודיו עדיף

הכנס יארח את הגופים 
המובילים בעולם הדיגיטלי, 

שהבינו כבר מזמן שטכנולוגיה 
וחדשנות הן שם המשחק. בכירי 

 Aliceו־ Gett ,בנק הפועלים
יספרו על השינוי התפיסתי



לתכנית הכנס ולהרשמה 

מחירים מיוחדים לחברי לשכת סוכני הביטוח

המגמות החדשות | הרגולציה העדכנית | התמונה המלאה

אלמנטרי 
שםשתהיו 

הכנס השנתי ה-14 
בענף הביטוח הכללי
1 8 . 2 . 2 0 2 0  , ' ג ם  ו י
אווניו, קרית שדה התעופה

שלומית יהבליאור רוזנפלדישראל גרטי קטיה שורצמןעו”ד רועי פרידמןרועי ויינברגרד”ר משה ברקת

אלון קרןעו”ד סיגל שלימוף-רכטמןעו”ד גדעון פישר Thomas Marcadet שלמה מילראתי חנןעו”ד ריטה בעל-טכסא

עו”ד תמי גרינברגד”ר אייל חשביהצביקה דןיניב שולדנפרי

עו”ד ליאור קן-דרורעדנה גרין טוביאסעו”ד עדי בן אברהםליאור בן נון

עו”ד זקי דיאבאמיר דהן

יריב ינאיעדי בנבנשתי רוזן 

אליצפן רוזנברגאילן זיונעמי גיסר נתןודיע עוואד

רחלי דנציגר אזולאיאלעד אלקוביעו”ד ארז קדם אוהד מעודיעדי איטחעו”ד שלומי הדר עו”ד ליטל ענבר

בשלישי 
הקרוב

https://www.adif.online/
http://bit.ly/2TJ5IKd
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 חידוש ללא הסכמה: תובענה ייצוגית 
נגד ביטוח ישיר 

החברה חידשה באופן אוטומטי פוליסות ביטוח ללא הסכמת המבוטח < עו”ד ג'ון גבע

בית משפט העליון בשבתו כבית משפט ב
של  ערעורם  נדון  אזרחיים  לערעורים 
זיו  ואורן  פירט  עפר  שמעון,  אושרת 
ועו"ד מורן  ידי עו"ד אלי שמעון  יוצגו על  אשר 
אשר  לביטוח  חברה  איי.די.איי  כנגד  אלריאמי 
יוצגה על ידי עו"ד דני כביר ועו"ד ליטל בן דוד. 
השופטים  מפי   ,2020 בפברואר  ניתן  הדין  פסק 

דפנה ברק־ארז, יוסף אלרון, ועופר גרוסקופף.
המערערים הגישו בקשה לבית המשפט המחוזי 
המשיבה  כי  בטענה  ייצוגית  תובענה  לאישור 
חידשה אוטומטי, ושלא כדין, ושלא כדין פוליסות 
ביטוח רכב שהוגדרו מראש כתקפות לתקופה של 
שנה, מבלי שקיבלה מהמבוטחים הסכמה מפורשת 

לכך.
המשפט  בית  של  קביעתו  על  בערעור  מדובר 
המחוזי, אשר קיבל את הבקשה לאישור התובענה 
חלקי.  באופן  המערערים  שהגישו  הייצוגית 
הערעור כוון בעיקרו נגד הקביעה לפיה המשיבה 
את  הקבוצה  לחברי  חידשה  כאשר  כדין  נהגה 

פוליסות הביטוח ללא הסכמתם.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור, וקבע כי 
קיימת אפשרות סבירה לקבלת טענות המערערים 
כאשר  כדין  נהגה  המשיבה  אם  לשאלה  באשר 
חידשה באופן אוטומטי את פוליסות הביטוח ללא 

קבלת הסכמת המבוטחים.
חוזה  חוק  כי  העליון  המשפט  בית  ציין  תחילה, 
לחידוש  הצעה  של  מובנה  מנגנון  קובע  הביטוח 
האפשרות  לרבות  המבוטח,  מטעם  הביטוח  חוזה 
להצעה.  הסכמה  המבטח  של  בשתיקתו  לראות 
עם זאת, הדגיש בית המשפט כי החוק אינו כולל 
מנגנון דומה בנוגע להצעה בדבר הארכה או חידוש 
של חוזה הביטוח מטעמו של המבטח. עוד הוסיף 
9)ג( לחוק מאפשר מנגנון  כי סעיף  בית המשפט 
של הארכה "אוטומטית" של חוזה הביטוח, אך עם 
זאת, הוא חל רק בנסיבות שבהן הדבר הוסכם על 

ידי הצדדים לחוזה. 

הסכמה מראש
ביתר פירוט, הארכת תקופת הביטוח מתאפשרת 
ידי  על  הסכמה  לכך  התקבלה  בהן  בנסיבות 
של  מנגנון  לקבוע  כדי  לכך,  בהתאם  המבוטח. 
חידוש חוזה ביטוח אוטומטי על הצדדים להסכים 
כי במקרה  אין מחלוקת  זאת,  עם  כך מראש.  על 
תנאי  כללו  לא  המערערים  של  הביטוח  חוזי  זה 
בפרקטיקה  מדובר  אין  ואף  מראש,  הסכמה  של 
בהתחשב  לרכב,  מקיף  ביטוח  של  בתחום  נפוצה 

בתחרות הגוברת בענף, אשר מאפשרת למבוטחים 
לנסות "לשפר" את תנאי הביטוח המוצעים להם 
מדי שנה מול חברות הביטוח השונות. זאת ועוד, 
בית המשפט העליון ציין כי דרך נוספת לחידוש 
הביטוח היא קבלת הסכמה מאוחדת מצד המבוטח 

באמצעות פניה אליו. 
לפיכך, קבע בית המשפט העליון כי הפרקטיקה 
ללא  ביטוח  חוזה  מחדשת  הביטוח  חברת  לפיה 

הסכמתו המפורשת של המבוטח אינה מותרת על 
צרכני  חוק  הוא  הביטוח  חוזה  חוק  שכן,  חוק.  פי 
מובהק ומטרתו להגן על המבוטח ולמנוע מהמבטח 

לנצל לרעה את יתרונו הכלכלי והמקצועי.
של  טענתה  את  דחה  המשפט  בית  מכך,  יתרה 
לחוק  39)ב(  לסעיף  בהתאם  לפיה  הביטוח  חברת 
9)ג(  סעיף  הוראת  על  להתנות  רשאים  הצדדים 
לחוק, וקבע כי טענה זו התעלמה מהעובדה שסעיף 
39)ב( קובע במפורש שניתן להתנות על הוראות 
ולא  המבוטח,  לטובת  ורק  אך  לחוק,  9)ג(  סעיף 
הביטוח,  חוזה  אוטומטי של  בחידוש  לראות  ניתן 
המבוטח,  על  ביטוח  דמי  של  כספי  חיוב  המטיל 

כהצעה מזכה הפועלת רק לטובת המבוטח. 
תשתית  הונחה  כי  פסק  העליון  המשפט  בית 
לביסוס הטענה לפיה סעיף 9 לחוק אינו מאפשר 
חידוש אוטומטי של חוזי הביטוח על ידי המבטחת. 

בלא הסכמה של המבוטח, מראש או בדיעבד. 
עם זאת, השופט אלרון הוסיף כי בשים לב לשלב 
באשר  מסמרות  לקבוע  אין  ההליך,  של  המקדמי 
וליישם  לחוק   9 סעיף  של  הראויה  לפרשנותו 
פרשנות זו על המקרה הנדון. עוד הוסיף, כי הכרעה 
בסוגיה המשפטית העיקרית אשר במחלוקת, כבר 
כייצוגית, חרגה מהאיזון  בשלב אישור התובענה 
של  בקיומן  הגלום  האינטרס  בין  המחוקק  שקבע 

על  שבהגנה  האינטרס  לבין  ייצוגיות  תובענות 
נתבעים מפני תביעות סרק. 

כי  בקביעה  די  כי  אלרון  השופט  ציין  לבסוף, 
קיימת אפשרות סבירה לקבלת הפרשנות שהוצעה 
הערעור  דין  כי  לקבוע  כדי  המערערים  ידי  על 

להתקבל.
וקבע  הערעור  את  קיבל  המשפט  בית  לסיכום, 
שישנה אפשרות סבירה לקבלת טענות המערערים 
באשר לשאלה אם חברת הביטוח נהגה כדין כאשר 
רכב  ביטוח  פוליסות  אוטומטי  באופן  חידשה 
מוגבלות בזמן ללא קבלת הסכמת המבוטח. כמו 
לשאת  הביטוח  חברת  את  חייב  המשפט  בית  כן, 

בהוצאות המערערים בסך של 30 אלף שקל.

ת"א  מחוזות  של  המשפטי  היועץ  הוא  הכותב 
והמרכז, השרון וירושלים בלשכת סוכני ביטוח 
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בית המשפט העליון פסק כי הונחה תשתית לביסוס הטענה לפיה סעיף 
9 לחוק אינו מאפשרחידוש אוטומטי של חוזי הביטוח על ידי המבטחת

Shutterstock :בית המשפט חייב את חברת הביטוח לשאת בהוצאות המערערים | צילום
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ביטול פוליסת ביטוח
חשוב מאוד לרכוש פוליסות ביטוח אשר יבטיחו הגנה למבוטח בעת מקרה הביטוח 

‰ אך מה הכללים לגבי ביטול של פוליסת ביטוח? < עו”ד עדי בן אברהם

צד אחד, חשוב מאוד לרכוש פוליסות מ
למבוטח  הגנה  יבטיחו  אשר  ביטוח 
אם  הביטוח,  מקרה  קרות  בעת 
חלילה יתרחש, אך מה הכללים לגבי ביטול של 

פוליסת ביטוח?
פי  על  נקבעה  פוליסה  ביטול  אופן  הסדרת 
 ,1981 התשמ”א  הביטוח  חוזה  חוק  הוראות 

באופן ברור בסעיף 10 לחוק:
פי  על  החוזה  ביטול  על  המבטח  הודיע  ")א( 
תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 
הביטול  הודעת  נמסרה  שבו  מהיום  ימים   15
החוזה  ביטול  על  המבוטח  הודיע  )ב(  למבוטח; 
על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה 
כעבור שלושה ימים מהיום שבו נמסרה הודעת 
רשאי  המבטח  אם  כלומר,  למבוטח.  הביטול 
על פי תנאי הפוליסה לבטל את חוזה הביטוח, 
שהמבטח  מיום  ימים   15 תוך  תבוטל  הפוליסה 
הודיע על הביטול למבוטח. אולם, אם המבוטח 
מבקש לבטל את הפוליסה על פי תנאיה, תבוטל 
שבו  מהיום  ימים  שלושה  כעבור  הפוליסה 

נמסרה הודעת הביטול לחברת הביטוח.
בעבר  כי  זוכרים  בענף  שביננו  הוותיקים 
 15 הדדית,  היתה  לביטול  עד  ההודעה  תקופת 
כאמור  אך  שכנגד,  לצד  ההודעה  מיום  ימים 

מטעם  לביטול  ההודעה  משך  וכיום  תוקן  החוק 
הסיבות  יתר  בין  בלבד.  ימים   3 הינה  מבוטח 
לקיצור התקופה הייתה העובדה שחברת הביטוח 
לצורך  ולהערכות  מוקדמת  להודעה  זקוקה  לא 
מטעם  מגיעה  שהבקשה  ככל  פוליסה  ביטול 
המבוטח, בעוד שכאשר מדובר על מצב הפוך, על 

חברת הביטוח לאפשר זמן סביר למבוטח להערך 
לרכישת כיסוי ביטוחי אחר.

עבודה  נהלי  קבע  המאסדר  כי  להדגיש  חשוב 
לעניין אופן ביטול פוליסה על ידי המבוטח למול 
חברת הביטוח, בין היתר על ידי דואר אלקטרוני, 
ודרכים  פקס  טלפון,  שיחת  מקוון,  אישי  חשבון 

נוספות שיאשר המאסדר.

ביטול בפועל
ביקש  המבוטח  בו  מקרה  על  נדבר  השבוע 
לבטל את פוליסת הביטוח שלו. הוא פנה לחברה 
על  אישור  וקיבל  האינטרנט  אתר  באמצעות 

פניה  נערכה  שבועות  מספר  לאחר  בקשתו. 
נשלחה  מכן  ולאחר  ללקוח  השימור  ממחלקת 
שבפועל  אלא  הפוליסה.  ביטול  על  הודעה  אליו 
הפוליסה לא בוטלה. המבוטח פנה פעם אחר פעם 
וביקש להפסיק את גביית הכספים שנעשו על ידי 
חברת הביטוח, לאחר הביטול, אלא שבקשתו לא 

נענתה. 
המבוטח פנה לבית המשפט וטען כי בכוונת זדון 
חברת  הפוליסה.  את  הביטוח  חברת  ביטלה  לא 
הביטוח טענה כי אכן חל עיכוב בביטול פוליסת 
המבוטח והיא השיבה לו את כל תגמולי הביטוח 
רטרואקטיבית – מעל 2,400 שקל. חברת הביטוח 
הדגישה כי הבקשה לביטול הפוליסה הייתה חסרה 
הואיל ולא צוין בה מספר הפוליסה לביטול. בית 
המשפט קובע כי לאור חוק חוזה הביטוח, הפוליסה 
הודעת  ממועד  ימים  שלושה  לאחר  מתבטלת 
חברת  על  בבקשה,  בעיה  קיימת  ואם  הביטול, 
הביטוח להודיע למבוטח תוך שלושה ימי עסקים 

על כך ולבקש את תיקונם. בפועל חברת הביטוח 
לא פעלה כך.

איחור  על  סנקציה  מטיל  לא  הביטוח  חוזה  חוק 
ולכן  הפוליסה,  לביטול  מבוטח  בבקשת  בטיפול 
דיני  מעולם  ההגנות  בתחום  נמצאים  הסעדים 
החוזים. בית המשפט מקבל את העמדה כי המבוטח 
הפוליסה  ביטול  אי  על  נפש  ועוגמת  תסכול  חש 
ומעצם העובדה שהוא קיבל מכתבי פיגורים, ומאשר 

לתובע פיצויים על עוגמת הנפש שנגרמה לו. 
אם  ידוע  ולא  פברואר  בחודש  ניתן  הדין  פסק 

יוגש ערעור על פסק הדין.
מפנה  היה  המשפט  בית  לו  מוטב  היה  לסיכום, 
את פסק הדין לממונה על רשות שוק ההון לבחון 
מדוע לא התקיימו הוראות המאסדר לעניין אופן 
ביטול פוליסה על פי הוראותיו, ואף לבצע בחינה 
חברות  ו/או  חברה  אותה  התנהלות  של  רוחבית 
לכבד  הרשות  להוראות  סרות  אינן  אחרות, אשר 
הפוליסה  את  לבטל  מבוטחים  של  בקשתם  את 
במועד הנדרש, בין אם על פי בקשתם לביטול כפי 
שקרה במקרה המתואר או במקרה של ביטול עקב 
תחלוף על פי חוזר הצירוף, שכן עיקר התלונות 
של הלקוחות על אי הביטול מופנות ללא הצדקה 

לפתחו של סוכן הביטוח. 

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

היה מוטב לו בית המשפט היה מפנה את פסק הדין לממונה 
על רשות שוק ההון לבחון מדוע לא התקיימו הוראות המאסדר 

לעניין אופן ביטול פוליסה על פי הוראותיו

Shutterstock :המבוטח חש תסכול ועוגמת נפש על אי ביטול הפוליסה | צילום
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
אנו מחפשים עובדת/עובד למשרה מלאה כרפרנטית 

לביטוח רכב. כמובן עדיף עם נסיון ,אבל אם לא, אנו 
נלמד אותו/ה את המקצוע. התפקיד כולל :עריכת 

ביטוח רכב בחברות ביטוח שונות, שרות לקוחות כולל 
דוברי רוסית, שיחות מול חברות ביטוח ולקוחות , 

עבודה במחשב ,עמידה ביעדים,דיוק ואחראיות רבה. 
התפקיד דורש:יכולת שימוש במחשב ואינטרנט, 

מיומנות מסוימת בחישובים מתמטיים ,יכולת 
שיווקית, יתרון לדוברי רוסית נטלי: 0528196304 

nfaynerman@gmail.com
1. דרושים חתמות/חתמים באלמנטארי בחיפה משרה 

מלאה תנאים מעולים 2. דרוש/ה מנהל/ת מכירות 
שטח סוכנים בחיפה והצפון כולל רכב ובונוסים 3. 

דרוש/ה מנהלי תיקים בענף הפנסיוני בעלי רישיונות 
shay@klauzner.co.il :קו"ח

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי.

תנאים מצויינים למתאימים: - עמלות גבוהות - שירותי 
משרד )תפעול ותוכנות על חשבוננו( - תיאום פגישות 

ofir@mishorim-ins.co.il :על חשבוננו( קו"ח למייל(

באשדוד סוכן ביטוח מגייס סוכנת ביטוח חדשה או 
רפרנטית למשרה מלאה או חלקית קורות חיים: 

ashbit22@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות והפיננסיים, 
הממוקמת בפארק שוהם, מחפשת פקיד/ה בעל/ת 

ראש גדול שרוצה להתפתח בעולם הביטוח. המשרה 
כוללת שיווק ותפעול תיקי לקוחות. ניסיון בתחום 

 הביטוח – יתרון 050-6996801 או 
nave@dolfin-ins.co.il

בירושלים, סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאוד בתחום 
האלמנטרי, החיים, הבריאות והפנסיוני מעוניינת 

להתמזג עם משרד ביטוח קיים, צעיר ודינמי 
בירושלים. המעוניינים נא לפנות לטל' 050-7396364

״משרדים בחברות הביטוח בחיפה ! מיקום מנצח ! 
ב-990 שח לחודש. מעוצבים ואיכותיים - לפרטים: אורן 

0545270964

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

שכירות משנה
בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש- להשכרה 

משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים -החל מ-990 ₪ 
לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל-ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי- 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 

זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

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
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 

לכניסה מיידית עד 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
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי, תנאים 

מעולים, שי- 052-8033305

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:  
gmail.com@0555037

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

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

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

נגיף הקורונה צפוי לפגוע 
קשות בהכנסות המבטחים 

הסיניים

נגיף ח כי  אזהרה  הוציאה   S&P הבינלאומית  הרייטינג  ברת 
הסיניים  המבטחים  בהכנסות  קשה  באופן  יפגע  הקורונה 
בשנת 2020. זאת, כתוצאה מקיטון בפעילות המכירות של החברות 
הסיניות, ממפגשים עסקיים בין אנשי עסקים, הטלטלות בשוקי ההון 

והשיתוק הממושך של מפעלי הייצור ברחבי סין.
חברת הרייטינג מצביעה על כך שנגיף הקורונה יפגע קשות בהיקף 
מכירת מכוניות חדשות ובמיוחד בשיווק ביטוחי רכב. כבר בשלהי 
תאונות  ביטוחי  מכירת  להגדלת  פעלו  הסיניים  המבטחים   2019
וביטוחי חיים, אשר היקפם עלה מ־33.4% ב־2018 ל־37.1% ב־2019. 
יגדלו  נגיף הקורונה  היא שבעקבות  רייטינג  ההערכה של חברת 
מכירות פוליסות ביטוחי החיים וביטוחי התאונות, אבל הפוליסות 
חברת  הערכת  כן,  על  יתר  הביטוח.  לחברות  הפסדים  יסבו  האלה 
החיים  פוליסות  בעלי  מקרב  הנפגעים  שמספר  מציינת  הרייטינג 
הקורונה  עקב  רפואיות  הוצאות  מימון  אולם  ידוע,  לא  והתאונות 

יכביד על חברות הביטוח.
הודיעה  אליאנץ’  הגדולה  האירופית  הביטוח  חברת  בינתיים, 
בפעולות  לסייע  שמטרתה  יורו  מיליוני  של  חירום  קרן  שהקימה 

למיגור נגיף הקורונה.

במה משקיעים המורים 
בטורונטו? 

רגון הפנסיה של מורי טורונטו משקיע בחברת הלוויות הצרפתית א
המובילה OGF. בימים אלה, הפכו המורים לבעלי השליטה המלאה 
בחברה לאחר שרכשו עוד רבע ממניותיה, כאשר ההשקעה הכוללת מגיעה 

לכ־400 מיליון דולר.
החל  הלוויות  בחברת  להשקיע  החלה  טורונטו  מורי  של  הפנסיה  קרן 
על  זאת  מ־2015. 
להיות  מדיניותה  פי 
משקיעה לטווח ארוך, 
מבחינה  היא  כאשר 
עסקיות  בהזדמנויות 
ובלתי  מעניינות 
יש  וכאשר  רגילות, 
הנרכשת  לחברה 

צוותי ניהול מנוסים.
הצרפתית,  החברה 
שנוסדה לפני 170 שנה, חולשת על 1,100 סניפים ברחבי צרפת עם 550 
החברה,  ממניות  ב־74%  שהחזיקו  הקנדים,  השבוע,  בסוף  לוויות.  אולמות 

רכשו את יתרת המניות, 26%.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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