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ביטוח ופיננסים

״להקל ברגולציה״
סו״ב אייל פז, יו״ר הוועדה 

הפנסיונית, על מאבק הסוכנים 
בגל הבקשות לפדיון החסכונות 

ארוכי הטווח < עמ' 4

אפקט הקורונה
סו״ב נאוה ויקלמן מסבירה 

בטור מיוחד על חשיבותם של 
ביטוחי הבריאות הפרטיים 

דווקא בעת הזו < עמ' 7

בעולם וירטואלי
כנס MDRT העולמי יערך 
לראשונה אונליין ויועבר 

בשידור חי למשתתפים ברחבי 
העולם < עמ' 5

המאבק 

 בקורונה 

רוזנפלד 
לברקת: ״בעת 

הזו יש להקל 
בעלויות 

המסלקה 
המושתות על 

סוכני הביטוח״ 
במכתב ששלח לממונה על שוק 

ההון מבקש נשיא הלשכה לסייע 
לסוכני הביטוח על ידי ביטול 

תעריפי המסלקה לתקופה של 
חצי שנה # רוזנפלד: ״סוכני 

הביטוח התאימו עצמם למאבק 
במשבר הקורונה לשם שמירה 
על ציבור לקוחותים - עתה על 

הרשות להקל עליהם היכן שניתן״ 
< עמ' 2־3 
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ביטוח 
ופיננסים

חדשות | המאבק בקורונה

ליאור נ סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
רוזנפלד, פנה היום בדחיפות אל הממונה 
משה  ד"ר  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על 
המסלקה  בעלויות  "להקל  בבקשה  ברקת, 
חצי  של  זמן  לפרק  הביטוח  סוכני  על  המושתות 
שנה" וזאת לאלתר, באמצעות הוראת שעה על פי 
סמכותה של הרשות לקבוע את תעריפי המסלקה.
כך  על  לברקת  רוזנפלד  מודה  מכתבו  בפתח 
מקצוע  אנשי  הביטוח  בסוכני  רואה  שהרשות 
הכספים  ועדת  בישיבת  זאת  שציין  כפי  חיוניים, 

הזמנית.
בסיוע  כימים  לילות  עושים  הביטוח  "סוכני 
התוכניות  בניהול  ביטוחים,  בהארכת  לציבור, 
הפנסיוניות, בשימור ביטוחים על בסיס ׳ריסק זמני׳, 
לחסכונותיו.  החושש  הציבור  בהרגעת  בעיקר  אך 
לסייע למשפחות  פועלים  הביטוח  סוכני  בבד,  בד 
שנקלעו למשבר, באמצעות עזרה בקבלת הלוואות 
על חשבון תוכניות החסכון הפנסיוני, בין אם לטווח 
תזרים  לקבל  מנת  על  הארוך,  לטווח  או  הקצר 
יותר  נמוכים  ריבית  שיעורי  בסיס  על  מזומנים 

מהקיים במשק״, מסביר רוזנפלד.
״אלא שלכל האמור יש מחיר כלכלי לא מבוטל 
אשר  הסוכנים,  של  עבודתם  הסוכנים.  כתפי  על 
לאור  ישוער  בל  ובהיקף  מונים  התגברה בעשרות 
אינה  האחרונים,  בשבועות  אותנו  הפוקד  המשבר 
כולן  כל  שמגולגלות  רגולטוריות  מעלויות  חפה 
על כתפיהם של סוכני הביטוח, שדי אם נזכיר כי 
הם חלק מציבור העצמאיים אשר כורעים תחת נטל 

המשבר״.

זו העת לסייע
מול  שימור,  למשל  הסוכנים,  מפעולות  ״כחלק 

למסלקה  לפנות  נדרשים  הם  המבוטחים  ציבור 
כרוכה  זו  פעולה  המבוטח.  על  מידע  לקבלת 
בהוצאה כספית של עשרות שקלים למבוטח. ודי 
אם נכפיל זאת ב־50% מהיקף העובדים אשר שינו 
של  הוצאה  על   - מדובר  התעסקותי  מצבם  את 

מיליוני שקלים לטובת אגרות".

בהמשך מכתבו מציע נשיא הלשכה את הצעדים 
הביטוח  סוכני  בשימוש  בהקלות  המעשיים 
במסלקה: "הלשכה סבורה, כי לאור כל ההצהרות 
של רשות שוק ההון על כוונתה להקל על הציבור, 
זו העת לסייע לסוכני הביטוח בתעריפי המסלקה 

ולעדכנם כהוראת שעה מקלה.
עלות  את  לבטל  מקום  יש  אלו  בימים  ״דווקא 
בקשת  על  היתר,  בין  בדגש,  במסלקה  השימוש 
המוסדיים,  הגופים  מכלל  פעמי  חד  באופן  מידע 
או  א'  נספח  בכינוי  הידוע  רישיון,  בעל  עבור 
בבקשות הפרודוקציה השונות ובכל הוצאה שבעת 

הזו יש להקל בה כדי לאפשר לסוכני הביטוח 

נשיא הלשכה פונה לממונה בבקשה 
לבטל אגרות המסלקה למשך חצי שנה

רוזנפלד: ״מדובר על הוצאה שמכבידה על סוכני הביטוח; זוהי שעתה של רשות 
שוק ההון ליתן לסוכני הביטוח את הכלים על מנת לאפשר את שימור כספי 

הלקוחות בראייה ארוכת טווח של טובת הציבור״ # ״אל לרשות שוק ההון 
להכשיל את סוכני הביטוח עם הכבדות רגולטוריות״ < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד. מציע לרשות צעדים מעשיים לביצוע ההקלות על הסוכנים | צילום: גיא קרן



״סוכני הביטוח עושים לילות כימים בסיוע לציבור, בהארכת 
ביטוחים, בניהול התוכניות הפנסיוניות, בשימור ביטוחים על בסיס 

׳ריסק זמני׳, אך בעיקר בהרגעת הציבור החושש לחסכונותיו״
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ולצמצם  מקצועי  שירות  ליתן 
את ההוצאות הבירוקרטיות.

הביטוח,  סוכני  להדגיש,  ״חשוב 
עצמם  התאימו  לעיל,  שפורט  כפי 
הקורונה,  וירוס  במשבר  למאבק 
שמירת  לשם  פעילותם  התאמת  תוך 
ציבור לקוחותיהם, אך זו כאמור העת 
של רשות שוק ההון להוציא לאלתר 
ביטול  שעה  כהוראת  המאשר  חוזר 
אגרות המסלקה לסוכן הביטוח ביחס 
ללקוחותיו, והכל מתוך מטרה להקל 
אשר  הכלכלי  הנטל  על  במעט,  ולו 
כל  ללא  הסוכנים  ציבור  על  נחת 

התרעה.
פעולה  כי  ובטוחים  סמוכים  ״אנו 
המסלקה  אגרות  לביטול  זו  מהירה 

ממועד  שנה  חצי  למשך  שעה  כהוראת  ולו 
למשק  חיונית  הינה  זו,  קשה  ולעת  זה,  מכתבנו 
ותסייע אף במישור הרחבת השימור של הפדיונות 

הפנסיוניים בציבור, אשר מציף את סוכני הביטוח 
הסוכנים  זה,  בשלב  כספיים.  לפדיונות  בבקשה 
ובמציאת פתרונות חלופיים  הצליחו במקצועיות 

מפעולה  הלקוחות  ציבור  את  להניע 
ברם,  בחסכונותיהם.  פוגענית  כה 
והציבור  הפסח  חג  לו  מסתיים  הנה 
תכנס  לא  שהחודש  לכך  ער  אשר 
בניגוד  הבנק שלו משכורת,  לחשבון 
לחודש מרץ, בו שולם מחצית השכר, 
לפדות  וגדלים  הולכים  בגלים  יפעל 
וסוכני  הטווח  ארוכי  חסכונותיו  את 
בפרץ  יעמדו  אשר  אלו  הם  הביטוח 

להגן על הציבור מפני עצמו. 
ההון  שוק  רשות  של  שעתה  ״זוהי 
הכלים  את  הביטוח  לסוכני  ליתן 
להתמודד עם ציבור המבוטחים בצורה 
מושכלת על מנת לאפשר את שימור 
של  טווח  ארוכת  בראייה  הכספים 
טובת הציבור, ואל לרשות שוק ההון 
להכשיל את סוכני הביטוח עם הכבדות כלכליות 
מתוכננת”,  לא  כספית  להוצאה  ורגולטוריות 

מסיים רוזנפלד את מכתבו.
הורנצ'יק  ליאור  סו״ב  הלשכה  נשיא  וסגן  מ"מ 
לגידול  גם  תגרום  מהמשבר  "היציאה  מוסיף: 
שינויים,  של  בדמות  הסוכנים  של  בעבודה 
הגדלות, הקטנות, פדיונות וכיוב'. לכל אלו צריך 
לעשות שימוש במסלקה והיא לא בחינם. זה הזמן 
הסוכנים  על  להקל  בכדי  משותפת  להרתמות 

לסייע לציבור ובכך כולם ירוויחו״.

הורנצ'יק וברקת | צילומים: גיא קרן, לעמ

״כחלק מפעולות הסוכנים מול המבוטחים הם נדרשים 
לפנות למסלקה לקבלת מידע על המבוטח. פעולה זו 
כרוכה בהוצאה כספית של עשרות שקלים למבוטח״
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פניות " אלפי  מקבלים  הביטוח  סוכני 
מלקוחות עקב משבר הקורונה. חלקן נוגעות 
פנסיוניים.  חסכונות  פדיון  לאפשרויות 
גם  אלא  השתלמות,  בקרנות  רק  לא  מדובר 
פנסיה.  וקרנות  מנהלים  ביטוחי  גמל,  בקופות 
הפניות לפדיון מגיעות בעיקר מעצמאים הזקוקים 
שמשכורתם  שכירים  גם  אך  לתזרים  נואשות 
בירידה  הפער  על  לגשר  דרכים  מחפשים  ירדה 

בהכנסה".
פז,  אייל  סו"ב  ופיננסים״  ל״ביטוח  מסביר  כך 
ביטוח.  סוכני  בלשכת  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר 
לדבריו, הלשכה פנתה לרשות שוק ההון בבקשה 
להקל על הרגולציה בימים אלה, דווקא על רקע 
על  לשמור  נועדה  שהרגולציה  הרשות  טענת 

הציבור, אך לא נענתה לבקשתה.
שאינה  רק  לא  הרגולציה  אלו,  בימים  "דווקא 
ידי  על  בו  פוגעת  אף  אלא  הציבור  על  מגנה 
יצירת תהליך יקר שנדרשים לו זמן ומשאבי כח 
אדם שנמצאים בחוסר בתקופה זו. אני מזכיר כי 
לרוב הפניות של הציבור ובכלל זה שימור לאחר 
או  מפורט  הנמקה  מסמך  נדרש  לפדיון  בקשה 
ממוקד שדורש ביצוע מסלקה. על רקע המשבר 
ועד העברת  פניית הלקוח  כזה מתחילת  תהליך 
עסקים  ימי   7 מעל  לוקח  המוסדי  לגוף  טפסים 
ועוד לא לקחנו בחשבון את ה־SLA בגוף המוסדי 
הציבור  התחתונה  בשורה  נוסף.  לעיכוב  שגורם 

נפגע״.

זמן תגובה ארוך
יקר  זמן  גוזל  הסוכן  נדרש  להן  הפעולות  ״סך 
אצל  בחוסר  נמצאים  המשבר  שבעת  ומשאבים 
לבקשות  המהירה  המענה  יכולת  לכן  הסוכן; 

הלקוחות הופכת לבלתי אפשרית מול הדרישות 
שמשמעותו  ארוך  בזמן  מדובר  הרגולטוריות. 
על  ההון  בשוק  הירידות  ניכר עקב  כספי  הפסד 
הביטוח  סוכן  פעם  לא  הקורונה.  משבר  רקע 

פנה  כבר  שזה  לאחר  מהלקוח  פניה  מקבל 
הביטוח  לחברת  או  ההשקעות  לבית  לראשונה 
ואינו מצליח לקבל מענה מהיר. כל פעולה כעת 
להיות  צריכה  הלקוח  מול  לה  נדרש  שהסוכן 
מלווה במסמך הנמקה. לבסוף הציבור משלם כאן 

מחיר יקר על אטימות.
אדירים  מאמצים  עושה  הביטוח  סוכן  ״מחד, 
למענה מהיר, מקצועי ואחראי ללקוחות הפונים 
יזומות,  שירות  שיחות  מבצע  המשבר,  בשעת 

מאידך,  ורוגע.  בטחון  ומשרה  עזרה  מציע 
המשבר  רקע  ועל  רב  עומס  מייצרת  הרגולציה 
הגורם  סביר  בלתי  ממושך  טיפול  בזמן  מדובר 
רבים  עסקים  כמו  הביטוח,  סוכן  נזק.  לציבור 

בתקופת המשבר, סובל מחוסר בכח אדם ונדרש 
קושי  יש  ולכן  מהבית  פעולותיו  רוב  את  לבצע 
אדיר לעמוד בכמות הפעילויות. לא ייתכן כי על 
הסוכן מושתתות עלויות טיפול נוספות שנובעות 
עת  ובאותה  לקוחות,  של  אדירה  פניות  מכמות 

הוא נדרש לרגולציה של ימים כתיקונם".

הסוכן – איש המקצוע
ההון  שוק  רשות  אם  כי  להדגיש,  מבקש  פז 
הביטוח  שסוכן  הרי  הציבורי  לאינטרס  דואגת 
רבות מבקשות  ומונע  נאמנה  מקיים את תפקידו 
הפדיון, שומר על זכויות והכיסויים של המבוטח 
החלטות  קבלת  המונעת  מרגיעה  דמות  ומשמש 
פזיזה. מעורבותם של הסוכנים מול הלקוח מונעת 
השלכות מרחיקות לכת לציבור החוסכים כתוצאה 
היכולת  על  להקשות  סיבה  שום  אין  מהמשבר. 
תהליכים  ידי  על  לקוחותיו  על  להגן  הסוכן  של 
והמשאבים  והזמן  גבוהה  המצטברת  עלותן  אשר 

הנדרשים להן לא אפשריים בתקופת המשבר.

”אנחנו עומדים מול מבול פניות 
ורגולציה בלתי אפשרית"

סוכני הביטוח הפנסיונים מטפלים בגל פניות של לקוחות בהן בקשות לפדיון 
חסכונות פנסיוניים # יו”ר הוועדה הפנסיונית: "הרגולציה בעת המשבר פועלת 

לרעת הציבור שמפסיד מיליונים ולא לטובתו״ < רונית מורגנשטרן

סוכן הביטוח מקיים את תפקידו נאמנה ומונע רבות מבקשות הפדיון

״סוכן הביטוח עושה מאמצים אדירים למענה מהיר, 
מקצועי ואחראי ללקוחות הפונים בשעת המשבר״
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לראשונה - כנס MDRT העולמי השנתי 
שיתקיים ביוני יהיה כנס וירטואלי

חבר ההנהלה סו״ב בועז בראל: ״חברי הארגון בעולם מסגלים לעצמם דפוסי עבודה חדשים 
המתאימים לתקופה זו״ < רונית מורגנשטרן

ראשונה בתולדות ארגון MDRT העולמי, ל
בפלטפורמה  שלו  השנתי  הכנס  יתקיים 
וירטואלית. מגפת הקורונה מובילה מגמה 
בשל  וירטואליים  לכנסים  מעבר  של  גלובלית 

האיסור על התקהלות.
 MDRT הנהלת  חבר  בראל,  בועז  סו"ב  לדברי 
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  וחבר   )MCC( ישראל 
בלשכה, הכנס, שמביא אליו אלפי סוכנים מרחבי 
לרבות  המסורתי שלו  המבנה  על  ישמור  העולם, 
 Focusוה־  ,Main Platformמה־ ההרצאות 
הכנס  לצופי  און־ליין  שישודרו   ,Session
ויאוחסנו בארכיב הארגון, לשימוש החברים שלא 

יצפו בו בשידור חי.
דפוסי  לעצמם  מסגלים  בעולם  הארגון  ״חברי 
אומר  זו״,  לתקופה  המתאימים  חדשים  עבודה 
המשבר  רקע  על  עורכים  שאנו  ״משיחות  בראל. 
כי  עולה  בארה״ב  הארגון  בכירי  עם  הגלובלי 
חברי ה־MDRT בעולם, בדומה לישראל, מצויים 
לעצמם  מסגלים  הם  אך  לוגיסטיים,  בקשיים 
המאפשרים  עבודה  ומתודות  דפוסים  ומטמיעים 
להם להמשיך ביתר שאת הן במתן שירות וייעוץ 

עם  באינטראקציה  והן  ללקוחותיהם 
הסביבה העסקית שלהם:

וירטואליות  דיון  קבוצות  יצירת   .1
אד־הוק עם עמיתיהם לענף, באמצעות 
טכנולוגית Zoom , על מנת להפרות 

עבודה  וקונספציות  רעיונות  ולחלוק 
קבוצות  לדוקטרינת  בדומה  הזו  בעת 
הדיון הפרונטליות שהייתה נהוגה באופן 

שוטף, טרום המגיפה. 
2. מעבר מפגישות פרונטליות ובלתי אמצעיות עם 
תכופות,  ויזואליות  טלפוניות  לשיחות  הלקוחות 

.”Zoomו־ Face Timeבעיקר באמצעות ב־

בחינת התיק הביטוחי
הגלובלית  ״מהאינפורמציה  כי  מוסיף  בראל 
הזורמת לידי הארגון עולה, בין היתר, כי הדאגה 
של  הטריוויאליות  לסוגיות  מעבר  הלקוחות  של 
הצורך  בחינת  הינה  והכלכלי  הבריאותי  המצב 
ברביזיה על התיק הביטוחי על רקע המגיפה, תוך 
מתן שימת לב ותעדוף מיוחדים לרכישת כיסויים 
למקרה מוות ואובדן כושר עבודה בתוך התמהיל 

וללא פריצת המסגרת  הביטוחי הקיים 
התקציבית.

רקע  על  מצדם  נוספת  ״דאגה 
בשווקים  התלולות  השערים  ירידות 
מחודשת  לבחינה  נוגעת  העולמיים 
המוצרים  במגוון  השקעה  מסלולי  של 
 Funds הפיננסים והפנסיונים ובכלל זה
 Pension, Provident Funds

.accounts IRA ,Funds Mutual
הנה  זו  בתקופה  הלקוחות  עם  על קשר  ״שמירה 
קרדינלית, אך מצד שני פנייה תכופה ואינטנסיבית 
מדי ללקוחות עלולה להזין ולהעצים דאגה ואוירה 
מבלי  לקרבם  ועלולה  הלקוחות  בקרב  משברית 
פדיון  של  אימפולסיביות  החלטות  לקבל  משים 

כספים וביטול כיסויים על רקע מצוקה כלכלית״.
לסיום מוסיף ומציין בראל: ״בדומה לישראל ועל 
רקע המצב האנומלי השורר, יש פנייה לרגולציה 
על  ובאירופה  אמריקה  בצפון  מדינות  מצד  גם 
מנת להקטין באופן מינימליסטי וארעי את עומס 
החבויות הרגולטריות של בעלי הרישיון בעת הזו, 

עד סוף המשבר״.

28
68

5.
4

הראל מאחלת לכל סוכניה חג אביב שמח,
המון בריאות וחזרה מהירה לשגרה
גם בימים אלה, כמו תמיד, אנו עומדים

לצדכם ולשרותכם בכל דבר ועניין.

בראל. יצירת קבוצות 
 דיון וירטואליות | 

צילום: גיא קרן
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שם: סו״ב הידד קציר
לביטוח  סוכנים   )1972( קציר  הסוכנות:  שם 

פיננסים וחסכון, צומת סגולה פ"ת

תפקיד בלשכה: סגן יו״ר הוועדה הפיננסית
מצב משפחתי: נשוי לליאת ואב לאחינועם )13( 

ועתליה )11(

מגורים: ראש העין
ותק בענף: 22 שנים )דור ממשיך(

התמחות: פיננסי, פנסיוני, חיים
תחביבים: גלישת גלים וסאפ

אתה  מציאות.  יוצרת  מחשבה  בחיים:  מוטו 
לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס אם לא 

יהיה לך את האומץ להיפרד ממראה היבשה.

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
בעולם  ועובד  הישן  בעולם  שעבד  ״כסוכן 

החדש ובהסתכל על סביבת השוק הרי יש לנו 

של  הגישה  את  מקבל  לא  אני  נהדר.  מקצוע 

 - הוא  נהפוך  העבר,  ראי  את  הרואים  סוכנים 

לעולמות  ולהתכוונן  ולהתייעל  להתקדם  עלינו 

החדשים.

ממליץ  אני  זאת  לעשות  קשה  שכבר  למי  ״גם 

שני  לרווחיות  סוכנים  בין  פעולה  שיתופי  על 

וליצור אופק משותף. בעידן של היום  הצדדים 

רצוי ואף חובה להתמקצע ולא להפסיק ללמוד. 

כל  טכנולוגית  להתפתח  להמשיך  כך  על  נוסף 

הזמן.

״סוכנים שישכילו לעשות זאת יעלו את ערכם 

בראי הלקוח ויצרו יתרון שוק ענק. לדעתי רצוי 

לעשות זאת בנישה אחת ולהיות מקצוען בזמן 

להתעסק  למקצוענים  לתת  האחרות  שבנישות 

ורק כך אפשרי לעטוף את הלקוח בצורה הגונה 

מקצועית ורווחית לטובת כולם״.

מה תפקיד הלשכה בשמירת מעמד הסוכן?

לדור  ובמיוחד  הלשכה  את  לציין  לי  ״חשוב 

הצעיר שלנו, המזלזל בכך, אשר לא רואה את 

תמונת המאקרו של גוף מאגד.

לדבר  וצריך  שיכול  היחידי  הגוף  היא  ״הלשכה 

בשם הסוכנים, הן מבחינה שיווקית מול היצרנים 

ובוועדות  ההון  בשוק  רגולטורית  מבחינה  והן 

הכנסת השונות.

״לתת כח ללשכה זה דבר חשוב מעין כמוהו היום 

וזה בסדר ואפילו רצוי שיהיו חילוקי דעות״.

מה אתה ממליץ לסוכנים כמוך?

״למידה ומקצוענות, התייעלות טכנולוגית בלתי 

פוסקת וראש פתוח לשיתופי פעולה בין סוכנים. 

ותמיד לזכור שהנתינה היא ההצלחה״.

״בעידן של היום רצוי ואף חובה להתמקצע 
ולא להפסיק ללמוד״

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

הידד קציר | צילום: אלה מילת

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

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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ביטוח הבריאות הפרטי בשירות 
הלקוחות

סו״ב נאוה ויקלמן מסבירה את תפקידם ותרומתם של ביטוחי הבריאות הפרטיים גם בתקופה מאתגרת זו

הקורונה, א בעיצומו של משבר  עדיין  נו 
שכמוהו לא ידעו מדינת ישראל והעולם 
כולו. משבר אשר החל על רקע בריאותי 
והפך במהרה גם למשבר כלכלי חריף, שנוגע בכל 
חרדות  ומעורר  מעיננו  שינה  מדיר  ואחד,  אחת 
מהסכנות  כל  קודם  הנובעות  חרדות,  רבות. 
הבריאותיות, מהאפשרות להידבק או להדביק. כל 
עוד לא הצטבר ידע מספיק על הנגיף או לא נמצא 
לגורם  חשופים  כולנו  הרי  נגדו,  המיוחל  החיסון 

תחלואה קטלני, שלא הכרנו עד היום. 
השלכות הקורונה ילוו אותנו עוד זמן רב ויבואו 
לידי ביטוי גם בשליחותנו המקצועית והחברתית 

למען הלקוחות. 
מהיום למחר: חשיבותו של הביטוח הפרטי 

לקראת  2012־2013,  השנים  במהלך 
סיום הקדנציה השנייה שלי כיו"ר הוועדה 
מאבק  התנהל  בלשכה,  וסיעוד  לבריאות 
חריף בין משרדי הבריאות והאוצר. מאבק 
לרסן  הבריאות  משרד  מדרישת  נבע  זה 
הפרטיים  הבריאות  ביטוחי  שיווק  את 

בישראל. 
הבין־משרדית  המחלוקת  רקע  על 
חוק ההסדרים דאז, טבענו  גיבוש  ובטרם 
בלשכה את המסר: "ביטוחי הבריאות הם 
התרופה הטובה ביותר למערכת הבריאות 
הציבורית". מסר זה נולד מתוך הרציונל 
הציבורית  במערכת  המתפנה  מיטה  שכל 
להציל  יכולה  הפרטית  המערכת  ידי  על 

או להאריך חיים של חולה, ולחילופין - כל חולה 
הפונה לטיפול באמצעות הרפואה הפרטית מקצר 
את התורים הארוכים לאבחון  ברפואה הציבורית. 
הבריאות  לביטוחי  כי  ספק,  אין  להווה,  בחזרה 
גם  בפז  יסולאו  שלא  ותרומה  תפקיד  הפרטיים 

בתקופה מאתגרת זו, מתוך אותו רציונל. 
הציבורית  המערכת  של  והאמצעים  היכולות 
בהתאם.  הן  מכך  וההשלכות  לקצה  עד  נמתחים 
למשל, ביצועם של ניתוחים דחופים בלבד בימים 
בחלוף  להמשך,  אחרים  ניתוחים  ודחיית  אלה 

משבר הקורונה. 
כי  מאליו  ברור  יחלוף,  שהמשבר  שמרגע  אלא 
הציבורית  במערכת  לניתוחים  הארוכים  התורים 
מצבים  להחמיר  שעלול  דבר  יותר,  עוד  יתארכו 
יותר באיכות החיים של אלו  רפואיים או לפגוע 

הממתינים. 
מנגד, מבוטחים בבריאות הפרטית יוכלו לעבור 
יותר,  ונוח  מהיר  באופן  הנדרשים  הניתוחים  את 
להם  הניתנים  המיטביים  התנאים  בשל  זאת 
והדאגה  יחד עם הליווי הצמוד  בפוליסת הביטוח 
המשמעות  הביטוח.  סוכן  או  סוכנת  של  האישית 

יקל  שוב  הפרטי  הבריאות  ביטוח  ברורה:  מכך 
על המבוטחים לקבל בזמן קצר יותר את הטיפול 
המערכת  על  גם  הקלה  תוך  הנדרש,  הרפואי 

הציבורית. 
הופכים  ואף  מתרבים  התחלואה  שגורמי  ככל 
להיות יותר תוקפניים, חשוב שיעמדו לרשות כל 
והמתקדמים  המקיפים  הפתרונות  משפחתי  תא 
ביותר שמציע הביטוח הפרטי, לטובת קבלת מענה 
ללא תנאי במגוון רחב מאוד של תחומים רפואיים 
שכיחים. זאת, יודגש, במחירים השווים כיום לכל 

כיס וברי השגה לרוב האוכלוסייה.  
מענה רפואי מיטבי עקב מצב החירום 

התפשטות נגיף הקורונה העלתה משמעותית את 
מפלס החשש הציבורי סביב הופעתם של תסמינים 

שונים, כמו שיעול, נזלת או אודם באף. תסמינים, 
לתופעות  משייכים  היינו  רגילים  בימים  אשר 
חורף שכיחות, אולם בימים אלה מקבלים ממדים 
אחרים. על מנת להרגיע את החשש המובן ולקבל 
האפשרות  לפנינו  עומדת  מהיר,  רפואי  אבחון 
לסייע ללקוחותינו על ידי צירופם לכתב השירות  
השיקו  שאותו  )אונליין(",   מקוון  רפואי  "ייעוץ 
מספר חברות ביטוח, כולל היכולת להזמין שירות 

זה אפילו דרך אפליקציה בנייד. 
המבוטחים  על  משמעותית  מקל  השירות  כתב 
לקבל שירות רפואי בלי לצאת מהבית, להיחשף 
בעומסים  תלויים  להיות  או  ולמחלות,  לחולים 
עומסים  השונים.  הרפואיים  במרכזים  הכבדים 
הנוגעות  מאוד  רבות  מפניות  כאמור,  הנובעים, 

לנגיף הקורונה. 
מסך מול מסך, בזמני המתנה קצרים באופן יחסי, 
ניתן לקבל שירותי ייעוץ מרופא משפחה, מרופא 
תחומים  בעשרות  מומחים  לרפואת  ועד  ילדים 
זיהומיות,  מחלות  ריאות,  אף־אוזן־גרון,  ובהם: 
גריאטריה  נוירולוגיה,  גניקולוגיה,  קרדיולוגיה, 
וכולל שירותי בריאות הנפש לילדים ולמבוגרים 

עקב מצוקות רגשיות. 
זהו, אם כן, עוד נדבך בערך הרב שאנו, הסוכנות 
והסוכנים, יכולים להמשיך ולהעניק ללקוחותינו 
לנדבך  והרגישה.  המורכבת  החיים  במציאות  גם 
זה יש להוסיף גם  את ההכרח בשימור הפוליסות 
תרחיש  לכל  כמענה  לקוחותינו,  בידי  הקיימות 
רפואי ואפילו לחשש העולה מתחילתה של בעיה 

או מחלה. 
נקודת אור בתקופה של חוסר ודאות

שליחותנו המקצועית והחברתית מתבטאת ביתר 
כאשר  והפיננסים,  הביטוח  תחומי  במגוון  שאת 
אחד  הינו  הבריאות  ביטוח  תחום  כי  לכל,  ברור 
מהעוגנים המרכזיים לחיזוק ההגנה המשפחתית. 

למתן  חיוני  מקצועי  כגורם  הוכרנו  בכדי  לא 
הסיוע לאזרחי המדינה במצב החירום. אנו 
עומדים וזמינים ללקוחות מסביב לשעון 
כתובת  עבורם  מהווים  אלה.  בימים  גם 
למגוון  ומנוסה  אחראית  מקצועית, 
ותומכים,  מרגיעים  ומצוקות,  דילמות 
הפתרונות  את  להם  ומתאימים  מכוונים 

על פי הצרכים והמאפיינים. 
כך הדבר בתחום ביטוח הבריאות ומוצרי 
הביטוח  בתחום  הדבר  כך  הסיכונים, 
כך  הפיננסיים,  והאפיקים  הפנסיוני 
הפתרונות  למעטפת  הקשור  בכל  הדבר 
בימים  ולעתידם,  לרווחתם  לביטחונם, 
כמו  פחות,  טובים  ובימים  יותר  טובים 

אלה. 
בנימה אישית ובמלוא הצניעות, אני גאה להיות 
לכובד  המודע  ואיכותי,  מקצועי  מציבור  חלק 
האחריות המוטלת עליו ופועל מתוך ראיית טובת 
הלקוח ותמיכה חסרת פשרות בו. אין לי ספק, כי 
עבודתנו המאומצת גם מרחוק, בתנאים מאתגרים 
ומעמדנו  תדמיתנו  בחיזוק  תסייע  עצמם,  בפני 
בפני גורמי הענף ובעיקר בפני אלה, שיש לנו את 

הזכות והחובה לשרתם, הלקוחות.  
אור  נקודת  בתפקודנו  לראות  נוכל  נרצה,  אם 
של  נוספת  השלכה  ודאות,  חוסר  של  בתקופה 
וסוכנים.  סוכנות  שלנו  מהזווית  הקורונה,  משבר 
פשוטים  הלא  הימים  למרות  כי  משוכנעת,  אני 
המשפחתית  האישית,  ברמה  עוברים  שכולנו 
חזקים  המשבר  בחלוף  כולנו  נצא  והמקצועית, 
את  רבה  בגאווה  ונישא  נמשיך  יותר.  ומחוזקים 
לפני  שעומד  ובתחום  לקוח  כל  למען  שליחותנו 

הכול – הבריאות. 
שמרו על עצמכם ועל בני משפחותיכם.

הכותבת היא חברת המועצה הארצית והנהלת 
MDRT ישראל

פוליסת בריאות פרטית תקל על המבוטחים ועל המערכת הציבורית
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הכוכב ביום שאחרי: הכיסוי 
האמבולטורי

מה מקובל בתחום של כיסוי אמבולטורי? מי החברות שנותנות את התמורה הטובה ביותר? 
ומה צפוי לקראת חידוש הנספחים ביוני? סו"ב אסף מליחי עם סקירה מלאה

עומס ב להיות  צפוי  הקורונה  שאחרי  יום 
הציבורית,  הבריאות  במערכת  גדול 
בכיסוי  שימושים  של  גל  איתו  שיביא 
האמבולטורי, שנותן למבוטחים אפשרות להצצה 

לעולם הרפואה הפרטית. 
זה לא סוד שחברות הביטוח מפסידות על הכיסוי 
למבוטח  טוב  שזה  הסיבה  זו  ואולי  האמבולטורי, 

בשוק  מקובל  מה  הזו.  בעת  במיוחד 
החברות  מי  האמבולטורי?  בכיסוי 
שנותנות את התמורה הטובה ביותר? 
הנספחים  חידוש  לקראת  צפוי  ומה 

ביוני? 
בין חמשת חברות  במוקד ההשוואה 
על  התבססתי  המובילות  הביטוח 

שלושת הכיסויים הנתבעים ביותר: 
1. התייעצויות עם רופאים מומחים 

2. בדיקות אבחנתיות 
3. סל הריון ולידה

מומחים:  רופאים  עם  התייעצות 
כל מספר זוכה

מומחים  רופאים  עם  התייעצויות 
ביותר  והנתבע  השימושי  הפרק  הוא 
מהתביעות  מ־50%  למעלה  )מרכז 
היא  השונות  האמבולטורי(.  בכיסוי 
התייעצויות   2 רק  במנורה  אדירה: 
בשנה עם רופאים מומחים, בהשוואה 
וללא  ביטוח  בכלל   6 במגדל,  ל־4 
בהראל  התייעצויות  במספר  הגבלה 

והפניקס.
טבעי  באופן  ההחזר,  לגובה  באשר 
התייעצויות  ל־2  שמגבילה  מנורה 

 850 עד  של  יחסית  גבוה  החזר  נותנת  בלבד, 
עם  אך  התייעצויות,   4 עם  מגדל  ואחריה  שקל 
ההחזר  את  להתייעצות.  שקל   750 עד  של  החזר 
 6 על  שקל   1,000 עם  כלל  נותנת  ביותר  הגבוה 

התייעצויות כאמור. 
מנגד, הראל והפניקס, שמאפשרות התייעצויות 
עם רופאי מומחים ללא הגבלה, נותנות החזר גבוה 
להתייעצות ראשונה ונמוכה יותר לכל התייעצות 

נוספת.  
והראל  - מנורה בראש  בדיקות אבחנתיות 

בתחתית 
בדיקות  האבחנתיות, שכוללות  הבדיקות  בפרק 
הדמיה אבחנתיות, כמו CT ,MRI, אולטרסאונד, 
חברה,  בכל  מוגבלת  תקרה  יש  ועוד,   PET CT
לפיכך,  הגבלה.  אין  שם  והפניקס  במנורה  למעט 
הגבוהה  התקרה  בשל  מנורה  נותנת  זה  בסעיף 

יותר, את הכיסוי הרחב ביותר. 
בכלל ומגדל, יש תקרה של 4,500 שקל ו-5,000 
שקל בהתאמה, כאשר במגדל התקרה היא למעט 

 .MRI או PET CT בדיקות
עם  מאחור  הרחק  ניצבת  זאת,  לעומת  הראל 
תקרה נמוכה במיוחד של עד 1,500 שקל לבדיקה 

  .MRI או 3,080 שקל במקרה של

סל הריון – התקרה היא לא חזות הכל
 6,700 עם  מנורה  של  הוא  ביותר  הרחב  הסל 
שקל להריון ואחריה מגדל עם סל של 5,000 שקל 
להריון. מנגד, הראל נועלת את הרשימה עם סל 

הריון של 2,500 שקל בלבד.
גבוהה  הכי  התקרה  את  נותנת  אומנם  מנורה 
של  לרזולוציה  כשיורדים  אבל  הבדיקות,  לסל 
כל בדיקה מבינים שלא פשוט לנצל את התקרה 
תקרה  אין  זאת,  לעומת  במגדל,  הזה.  הפרק  של 
נפרדות  תקרות  שקבעה  מנורה  לעומת  לבדיקה, 

לכל בדיקה. 
גם בעומק הכיסוי יש הבדלים בין החברות. כך 
קולית  על  סריקה  בסל  נותנת  לא  כלל  למשל, 
למרבית  בניגוד  העובר,  מערכות  לסקירת 
היחידה  החברה  היא  הפניקס  מנגד,  החברות. 
שתי  )עד  פונדקאות  לשירותי  מימון  שמעניקה 

סדרות טיפולים להיריון(.
אנומליה בין העלות לתמורה

המחיר של הכיסויים הוא אף פעם לא חזות הכל. 
למחיר  ביותר  הטובה  התמורה  את  זאת,  עם  יחד 
לזוג  74 שקל  עלות של  עם  מגדל  חברת  נותנת 
בגילאי 31־40 עם שני ילדים. הכיסוי של מגדל 
אין צורך   - ייחודי  רחב במיוחד עם אקס פקטור 

בהצהרת בריאות.
היקר  הכיסוי  עם  החברות  מנגד, 
שקל   113 עם  הפניקס  הן  ביותר 
 107 עם  מנורה  ואחריה  למשפחה, 
 31-40 בגילאי  )זוג  למשפחה  שקל 
ושני ילדים(. בשתי החברות התמחור 
משלמת  ואישה  מגדר  על  מתבסס 
יותר מכפול בהפניקס. במנורה אישה 
מגבר.  יותר  מ-300%  יותר  משלמת 
במקרה של הפניקס היא אומנם גובה 
גם  אך  ביותר,  הגבוהה  הפרמיה  את 

מעניקה את הכיסוי הרחב מכולן.
דווקא  מפתיע  באופן  לסיכום, 
והראל שמובילות  חברות כמו מנורה 
ומציעות  הבריאות  ביטוחי  ענף  את 
מאחור  נותרו  מתקדמות,  פוליסות 

בכיסוי האמבולטורי. 
נותנות  ומגדל  הפניקס  מנגד, 
ביטוי  לידי  שבא  במיוחד  רחב  כיסוי 
הפרקים  ב-3  הכיסוי  בעומק  גם 
המרכזיים ואף מוסיפות כיסויים שאין 

לחברות ההאחרות. 
בחברת כלל, הכיסוי בהיבט התקרה 
ונותן תמורה טובה לעלות,  הוא רחב 
אך עומק הכיסוי רחוק משל הפניקס 

ומגדל. 
חידוש הפוליסות ביוני מעבר לפינה – למה 

לא צפויים שינויים דרמטיים?  
ביוני הקרוב צפויים להתחדש הנספחים, ומעניין 
צריך  זאת,  עם  יחד  השינויים.  את  לראות  יהיה 
בעייתי  הוא  בנספחים  ששינויים  בחשבון  לקחת 
אם  למשל,  והראל  מנורה  הביטוח.  חברות  עבור 
כל  הרגולציה,  פי  על  הכיסוי,  את  לשפר  ירצו 
שינוי  נקרא  זה  קיים,  בתיק  הפחתה  או  צמצום 
מהותי שמצריך אישור של עשרות אלפי מבוטחים. 
לפיכך, מבוטחים שלא יאשרו מחייבים את חברת 
הביטוח לבטל הנספח - מהלך שיגרור הפסד של 
פרמיות. לכן, נמתין בסבלנות ונבחן את השינויים 

ביום שאחרי. 

הכותב הוא סוכן ביטוח חבר לשכה

 shutterstock :שינויים בנספחים יצרו בעיה לחברות הביטוח | צילום
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 משבר הקורונה - שעתם היפה 
של סוכני הביטוח

סו"ב מושיק בן פורת מסביר למה רק שילוב כוחות בין חברות הביטוח לסוכנים, 
וגם תמיכה הדדית, יוציאו את ענף הביטוח מהמשבר בדרך הטובה ביותר 

היו נ חיינו  כחודש  לפני  רק  כאילו  ראה 
מאיתנו  ואחד  אחת  כל  לחלוטין.  שונים 
עם  פרונטליות  יומיות  יום  פגישות  ערך 
רבות  עבודה  שעות  וחדשים,  קיימים  מבוטחים 
מחוץ לבית, עבודה במשרה מלאה, התנהלות מול 
עובדים, חברות ביטוח  מעסיקים ומבוטחים ועוד.

ואז, באיוושה אחת חדה כמו של חרב החותכת את 
האוויר, הכל השתנה. המגפה שהגיעה אלינו ואל 
תחילה,  בעוצמתה.  אותנו  הפתיעה  העולם  שאר 
האם  ודנה  ביטוח  סוכני  לשכת  הנהלת  התכנסה 
ניתן לקיים את כנס הלשכה שעליו טרחו ועבדו 

רבים.
הטובים  הכנסים  אחד  להיות  אמור  היה  הכנס 
רב,  ערך  בעלי  תכנים  כלל  ביותר.  והמושקעים 
הוועדה  יו"ר  ועוד.  אומנים  כנסת,  חברי  מרצים, 
הכינו  הוועדה  וחברי  פז  אייל  סו"ב  הפנסיונית 
ארגזי כלים מעולים עבור כלל הסוכנות והסוכנים 
שאמורים היו להגיע. אבל אז, הכל התבטל ואנחנו 

נכנסנו למציאות חדשה.

מלחמה על ההכנסה
הרבה מאוד מחברי הסוכנות והסוכנים הבינו שאנו 
על  שלנו,  ההכנסה  על  רק  לא  מלחמה  במלחמה. 
הדברים  כל  הבריאות שלנו.  ועל  העובדים שלנו 
הללו הם חשובים מאוד, אבל המלחמה האמיתית 
המבוטחים  של  ההגנות  על  ועודנה  היתה  שלנו 

שלנו.
של  היקרות  במשפחות  בהם.  מטפלים  אנו  שנים 
המבוטחים שסומכים עלינו, שקנו ביטוח מאיתנו 
כי אנו המלצנו להם לעשות זאת. משום שבדקנו 

היטב את התיק שלהם ועשינו מה שטוב עבורם.
אחת  כל  לבדוק  כדי  מספיק  מקצועיים  שהיינו 
למידות  שמתאימה  חליפה  ולתפור  מהם  ואחד 
הגיעה  ואז,  ומשפחה.  משפחה  כל  של  האישיות 
בלי  למובטל,  רביעי  ישראלי  כל  שהפכה  מגיפה 
חברה.  בעל  או  עצמאי  שכיר,  הוא  אם  הבחנה 
ההכנסה  כל  את  איבדו  ובינוניות  קטנות  חברות 
לפדות  התבקשו  לרדת,  החלו  תשואות  שלהן, 

פדיונות של מיליארדים בקרנות ובקופות.
וספריות,  ספרים  מלצרים,  מסעדנים, 
שיניים  רופאי  ואפילו  מתווכים  קוסמטיקאיות, 
בחל”ת.  למובטל/עובד  הפך  מהם  אחד  כל   -
החזר.  יכול  ללא  עומדים  מהבנקים  שלוו  עסקים 
המיסים  הארנונה,  בתשלומי  לעמוד  יכולת  ללא 

והעלויות החודשיות השוטפות.

יבקשו  רובם  הכנסה?  לו  שאין  מי  יעשה  ומה 
הפכנו  הסוכנים,  ואנו,  ניתן.  שרק  מה  בכל  לקזז 
ועדיין  הסברנו  הביטוח.  חברות  של  למשמרים 
מסבירים כל יום מחדש את החשיבות של ההגנה 

המשפחתית. דווקא בשעה זו.
מנסים  שלנו,  המבוטחים  עם  משוחחים  אנחנו 
כדאי לעשות,  מה  לכוון, שידעו  מנסים  להרגיע, 

על מה לוותר, מה להקפיא ובמה אסור לגעת.

תחושת שליחות
שלנו  השליחות  תחושת  מתוך  נעשה  זה  וכל 
של  הגדולה  החשיבות  מה  יודע  כמונו  מי  שהרי 
הביאה  הלשכה  הנהלת  המלצנו?  שעליו  המוצר 
את הנושאים הללו לידיעת משרד האוצר שהכריז 
השנים  כל  חיוני.  מקצוע  הוא  ביטוח  שסוכן/ת 

הללו ידענו היטב כמה אנו חיוניים.
של  בתחושה  כל  קודם  עבודתנו  עושים  אנו 
גם  יהיה טוב אם  חיונית.  ולכן היא כה  שליחות 
כמה מחברות הביטוח יזכרו שסוכני הביטוח הם 
אלו  הם  הביטוח  סוכני  עבורן.  ביותר  החיוניים 
עובדים  הביטוח  סוכני  לגודלן.  אותן  שהביאו 
הביטוחים  את  לשמר  כדי  שעה  אחר  שעה  היום 

שלהן. 
זה הזמן של החברות להפוך את המשבר גם לשעה 
היפה שלהן, לחבק את הסוכן ואת המבוטח ולזכור 

שהמשולש שלנו הוא שווה שוקיים.
כדי  למבוטחים  הנחות  לתת  לשמר,  לנו  לעזור 
פגיעה  מינימום  עם  הזה  מהמשבר  נצא  שכולנו 
את  לנו  לתת  שלנו.  המבוטחים  על  חשיפה  ובלי 
הכלים לפעול מהר וישר כדי שנוכל לעזור לכל 

אותם מבוטחים יקרים שלנו שזקוקים לנו.
אני פונה לחברותיי וחבריי הסוכנות והסוכנים - 
אישית  ובפניה  שלכם.  הקודש  במלאכת  המשיכו 

לחברות הביטוח - עזרו לנו לעזור לכן.
תנו לנו כלים טובים ורחבים שנוכל להמשיך להגן 
אליכם.  שהבאנו  המבוטחים  מליוני  על   ולשמור 
להגן  הוא  והמשותף  המיוחד  העיקרי,  תפקידנו 
לכל  משענת  להם  ולתת  המבוטחים  על  ולשמור 
הביטוח  חברות  של  עזרתן  כן,  ועל  ועניין  דבר 

לסוכניהן חייבת להיות תומכת ומסייעת.
בברכת בריאות טובה לכולנו וחג פסח כשר ובריא.

יועץ  בלשכה,  השרון  סניף  יו"ר  הוא  הכותב 
בכפר  להב  שלוחת  ויו"ר  הפנסיונית  לוועדה 

סבא

 shutterstock :סיוע הדדי בין החברות לסוכנים | צילום
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רגע לפני שתתנו את מפתחות הרכב
 נהג נוטל רכב מחברו מבלי לבדוק את מהות הכיסוי ולאחר תאונה מתברר כי גיל 

 הנהג הפוגע צעיר מהגיל המינימלי הנקוב בפוליסה, מי אשם? #
 עו״ד עדי בן אברהם עם התשובות

מסר מ ולכן  בשלילה  היה  ברכב  שתמש 
את הרכב לחברו שינהג בו עבורו. הרכב 
השימוש.  אביו של מתיר  בבעלות  היה 

כאמור, הנהג גרם לתאונה באשמתו. 
בעל הרכב הנפגע הגיש את תביעתו כנגד חברת 
הביטוח של הרכב הפוגע וכנגד נהג הרכב. כנגד 
נתן  כאשר  התרשל  הוא  כי  נטען  השימוש  מתיר 
נטען  הרכב  בעל  כלפי  ביטוח,  ללא  לנהוג  לנהג 
)בנו(  השימוש  למתיר  נתן  עת  התרשל  שהוא 
אם  לברר  בלי  בשלילה  בעודו  ברכב  להשתמש 
לנהג בפועל יהיה כיסוי ביטוחי ובכך הם הטעו את 
כנגד  מתאים.  ביטוח  ללא  לנהוג  לו  וגרמו  הנהג 
לאור  לשלם  עליה  היה  כי  נטען  הביטוח  חברת 

הלכת סלוצקי, תגמולים מופחתים.  
הרכב הנפגע הגיע להסכמה לפיה התביעה כנגד 
חברת הביטוח תדחה. הנהג הפוגע, הגיש הודעות 
צד שלישי נגד מתיר השימוש בעל הרכב וחברת 

הביטוח שלהם.
הרכב  את  נתן  כי  ציין  ברכב,  השימוש  מתיר 
לנהג עקב נסיעתם המשותפת לשירות מילואים, 
והדבר  עת  באותה  רשיון  בשלילת  היה  הוא  שכן 
היה נוח לשניהם לצורך הגעה לשירות או ליציאה 

לאפטר. 
השימוש  מתיר  מעדות  מתרשם  המשפט  בית   
גיל  וידא קיום ביטוח, אך לא בחן את שאלת  כי 
גיל  עניין  כי  קובע  המשפט  בית  ברכב.  הנהג 
היה כלל  הנהג המותר לנהיגה לפי הפוליסה לא 
במודעות הצדדים ואין זה סביר כי מתיר השימוש 
נדרש לעניין זה ולא בדק אלא סביר יותר כי שני 
טרחו להתעמק  ולא  ביטוח  יש  כי  הניחו  הצדדים 

בעניין.
כאמור, כנגד המבטחת נדחתה התביעה בהסכמה 
מתיר  האם  אך  אחראי.  הנהג  כי  עוררין  ואין 
כלפי  ברשלנות  אחראים  הרכב  ובעל  השימוש 
הרכב הפוגע, בכך שלא בדקו אם יש כיסוי ביטוחי 
התשובה  כי  קובע  המשפט  בית  לנהג?  מתאים 
לכך שלילית. בהעדר חובה חוקית לרכוש ביטוח 
אחריות לנזקי רכוש, לא קמה חובת זהירות מצד 
שניזוק  מי  כלפי  ביטוח  ללא  שימוש  שהתיר  מי 

מהשימוש. 

מערכת היחסים בין הנהג למתירי 
השימוש

בית המשפט מציין כי לו היה הנהג יודע כי אין 
נוטל  היה  לא  נהיגתו  את  המכסה  לרכב  ביטוח 
של  זהירות  חובת  ישנה  ולכן  ברכב  ונוהג  סיכון 
על  ליידע  הפחות,  לכל  כלפיו,  השימוש  מתיר 
לקחת  יוכל  שהנהג  כדי  הביטוחי,  הכיסוי  היקף 

סיכון מדעת לנהוג ללא כיסוי ביטוחי, אם ירצה 
בכך.

בית המשפט קובע כי בנסיבות הספציפיות בעל 
הזהירות  חובת  את  הפרו  השימוש  ומתיר  הרכב 
כלפי הנהג. היה על מתיר השימוש לוודא כי הנהג 
עומד בתנאי הביטוח הקיים ברכב. בית המשפט 

מציין כי יתכן ולו היה מדובר על השאלת הרכב 
באופן חד פעמי יתכן ואין מקום להטיל חבות, אך 
במקרה הנדון בעל הרכב והמחזיק בו הציעו לנהג 
לנהוג עבור מתיר השימוש שהיה בשלילה והנהג 

יכל להניח כי יש כיסוי ביטוחי לנהיגתו.
אישר שימוש  הוא   - הרכב  בעל  ביחס למחדל   
ברכב בלי לברר את גיל הנהג שינהג ברכב בפועל.  
 בית המשפט מטיל אף אשם תורם על הנהג אשר 
היתה מוטלת עליו החובה לבדוק כי אכן יש לרכב 

ביטוח מתאים, קל וחומר כאשר הנהג הוא המעוול 
העיקרי אשר גרם לתאונה. בית המשפט קובע כי 
כלפי  אחראים  יהיו  הרכב  ובעל  השימוש  מתיר 

הנהג ל־50% מהנזק.

מערכת היחסים בין הנהג לחברת 
הביטוח 

פיקאלי  הלכת  לאור  כי   קובע  המשפט  בית   
היה על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח 
המופחתים, ביחוד כאשר הוכח כין אין מדובר על 
לא  שהמבטחת  כך  על  ובהתבסס  מרמה,  כוונת 
הביאה כל ראיות להפחתת תגמולי הביטוח, עליה 

לשאת במלוא הנזק.  
במלואו.  לנזק  אחראי  הפוגע  הנהג  מסקנות: 
מגבלת  חרף  הפוגע,  הרכב  של  הביטוח  חברת 
הגיל, תשלם בנסיבות האמורות את מלוא תגמולי 
אל  ללקוחותיכם:  העיקרית  המסקנה  הביטוח. 
שיש  לוודא  מבלי  שלכם  שאינו  ברכב  תנהגו 
פוליסת ביטוח מתאימה ואל תתנו למישהו לנהוג 
בתנאי  עומד  שהוא  לוודא  מבלי  שלכם  ברכב 

הפוליסה.

מועדים לשמחה, 
עדי

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

בהעדר חובה חוקית 
לרכוש ביטוח אחריות 
לנזקי רכוש - לא קמה 

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

דרושים
"סוכן ביטוח בעל רישיון,בענף חיים ואלמנטרי בעל 

ניסיון עשיר של 23 שנה, בתחום השרות, מחפש 
לנהל משרד ביטוח ו/או רפרנט מכירות, במשרה 

מלאה בסוכנות ביטוח בדרום לפרטים: עופר - טלפון 
 "050-3899399

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

שכירות משנה
להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 

צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  
סוללר 0505240011

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

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.

GFIA: אילוץ החברות לפצות 
על נזקי הקורונה יסכן את 

חברות הביטוח

את ה הזהירה   )GFIA( הביטוח  ארגוני  של  הגלובלית  פדרציה 
נזקי  על  מבוטחים  לפצות  הביטוח  חברות  שאילוץ  הממשלות 
הקורונה, כאשר הכיסוי הביטוחי אינו כולל מגפות, יסכן את היציבות 
של חברות הביטוח. ארגון הגג הדגיש שלחברות הביטוח יש מחוייבות 
לפצות מבוטחים על פי תנאי הפוליסה, אשר בדרך כלל לא כולל פיצוי 

על נזקי מגיפות, כקורונה.
האזהרה הזו שוגרה לממשלות בעקבות גל תביעות של מבוטחים נגד 
חברות הביטוח שיפצו על נזקי הקורונה, זאת לאחר שמבוטחים מציפים 
את בתי המשפט בארה"ב ובריטניה בתביעות נגד חברות הביטוח שסירבו 
את  סנטורים  העלו  האמריקאי  בקונגרס  גם  הקורונה.  נזקי  על  לפצות 
הקורונה  נזקי  על  מבוטחים  לפצות  יתחילו  הביטוח  שחברות  הדרישה 

למרות שהכיסוי הביטוחי אינו כולל מגיפות.
GFIA מציינת כי כאשר פוליסות הביטוח לא כוללות כיסוי של מגיפות 
וסיבות אחרות להפסדים המשתקפים בתשלומי פרמיות הביטוח - אילוץ 
גם  מבהיר  הגג  ארגון  אותן.  מסכן  הקורונה  נזקי  על  לשלם  החברות 
שאירועי ביטוח כדליקות, תאונות רכב ואסונות טבע שמכוסים בפוליסת 

הביטוח יכובדו גם בתקופת מגיפה.

המבטחים הסיניים משקיעים 
בתרופות במקום בנדל”ן

ברות הביטוח הסיניות משנות את תמהיל ההשקעות. במקום להשקיע ח
בנדל"ן ברחבי העולם, הן משקיעות בתעשייה הפרמצבטית.

ענק הביטוח הסיני פינג־אן רוכש 2.05% מהבעלות על יצרנית התרופות 
היפנית שיאונוגי תמורת 311 מיליון דולר.

זרוע ביטוח החיים של החברה הסינית יחד עם החברה היפנית יקימו מיזם 
ושיווק  לפיתוח  משותף 
תרופות  כולל  תרופות, 
יפעל  המיזם  גנריות. 
כאשר  הסיני,  בשוק 
החברה היפנית מציינת 
הפרמצבטי  השוק  כי 
המהיר  בקצב  יתפתח 
בעשור  בעולם  ביותר 
היפנית  החברה  הקרוב. 
ידועה בפיתוח התרופה 

Crestor לטיפול בכולסטרול.
עוד מדווחת פינג־אן, כי יש ביקוש מוגבר לביטוח הרפואי ברחבי אסיה 
מאז פרוץ מגפת הקורונה. בביטוח הרפואי יש לחברה הסינית מיזם משותף 

עם סופטבנק היפנית. 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער משפחת בן־דוד על 
פטירתו של חבר הלשכה  

בנימין בן־דוד ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

ביקוש מוגבר לביטוח רפואי ברחבי אסיה
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