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ביטוח ופיננסים

מגדילים את הסכום
הפניקס משפרת את תנאי 

פוליסת Extra, שיקלו גם על 
עבודת סוכני הביטוח < עמ' 7

לא רק הפסדים
מנורה הצליחה לחסוך 

100 מיליון שקל בתקופת 
הקורונה < עמ' 4

גל שני?
סו"ב ישראל גלעד עם טיפים 

להערכות לקראת הגל השני וגם 
- חזרה נכונה לשגרה < עמ' 10

הלשכה מחריפה את המאבק בכניסת 
חברות האשראי לענף הביטוח

 נשיא הלשכה ממשיך במאבק עבור הסוכנים ופנה השבוע ליועמ"ש לממשלה, 
מבקר המדינה ולנציב שירות המדינה בבקשה להתערב בסוגיה שתשפיע על עתיד סוכני 

 וסוכנות הביטוח בישראל • "התנהלות שכזו, מטעם רשות שלטונית, חורגת מכל כללי 
המנהל התקינים. הרשות פעלה בצורה דורסנית" < עמ' 3־2
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חדשות | המאבק בכניסת חברות האשראי לענף הביטוח

הלשכה מחריפה את המאבק נגד כניסת 
חברות כרטיסי האשראי לענף

נשיא הלשכה מבקש את התערבות היועמ"ש לממשלה, מבקר המדינה ונציב שירות המדינה 
• ”התנהלות דורסנית וחסרת סבירות והגינות של רשות שוק ההון" < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

בהחרפת ע מדרגה  ליית 
נגד  הלשכה  של  מאבקה 
כרטיסי  חברות  כניסת 
ונגד  הביטוח  לתחום  האשראי 
ההון,  שוק  על  הממונה  התנהלות 
ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון  ביטוח 

בנושא.
נשיא  שלח  השבוע  שלישי  ביום 
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה, 
המשפטי  ליועץ  דחופים  מכתבים 
מנדלבליט,  אביחי  ד"ר  לממשלה 
אנגלמן  מתניהו  המדינה  למבקר 
דניאל  פרופ'  המדינה  שירות  ולנציב 
להם  קורא  הוא  בהם  הרשקוביץ, 
להתערב במהירות בכוונת רשות שוק 

ההון להעניק רישיון סוכן/תאגיד לחברת כרטיסי 
בצורה  תפעלו  כי  מבקשים  "אנו  מקס.  האשראי 
מנת  על  ההון,  שוק  רשות  מול  ומהירה  מיידית 
וראוי, שישמע מתוך  הוגן  לאפשר ללשכה הליך 

נפש חפצה״, מסביר רוזנפלד במכתבים.
סוכני  לשכת  חברי   4,800 של  גדולה  "אכזבה 
סבירות,  חסרת  להתנהלות  ביחס  בישראל  ביטוח 
הגינות  קורטוב של  ולו  בה  ואין  מידתית  שאינה 
וחסכון  ביטוח  ההון  שוק  רשות  מטעם  הוגן  ויחס 
כלפי הגופים הכפופים לה, תוך הפרה בוטה של 

כללי צדק, העדר הבנה ואפליה”, כתב רוזנפלד.

חוסר הוגנות מצד הרשות
את השתלשלות  הלשכה  נשיא  סוקר  במכתבים 
בהם  האחרונה,  התקופה  במהלך  האירועים 
שוק  רשות  של  הוגנת  הלא  התנהלותה  מודגשת 
ההון, שהציגה בפני הלשכה "אולטימטום" למועד 
בלתי  מועד   ,)07.05.2020( ימים   4 בתוך  שימוע 
סביר מבחינת היערכות הלשכה, שאם הלשכה לא 

תעמוד בו - תבוטל זכותה לשימוע.
דיונים  הצדדים  בין  ש"נערכו  למרות  זאת  כל 
כי  סוכם  אף  בסיומם  מכובדים  דיונים  ברורים, 
הלשכה תפעל לנסות ולהציג את מלוא טענותיה, 
מתוך מטרה כי מלוא הטענות ישקלו בכובד ראש, 
בצורה נקיה וחפה מכל אינטרסים של בעלי עניין 

וממון, והכל לטובת הציבור״. 
אחד  עם  התקשרה  הלשכה  כי  מציין,  הוא  עוד 
והמקצועיים  הגדולים  הדין  עורכי  ממשרדי 
אייל,  עדי  מפרופ'  מקיפה  חוו"ד  קיבלה  בתחום, 

ועוד  בתחום,  עולמי  שם  בעל  כלכלי  מומחה 
חוו"ד של פרופ׳ זיו רייך, מומחה בעל שם בתחום 
חברות  בכניסת  הסיכונים  את  המשקפת  הביטוח, 

כרטיסי האשראי לשיווק ביטוח.
"כפועל יוצא מהאולטימטום של הרשות, נכנסה 
רוזנפלד,  כותב  אינטנסיבית״,  לפעילות  הלשכה 
שבידה  החומרים  כל  עם  להיערך  כדי  ״וזאת 

לקראת השימוע״.

״לדחות את ההחלטה״
דיון  נערך  השימוע  מועד  לפני  ימים  שלושה 
"בסיומה  הממונה:  השתתף  בה  הכספים  בוועדת 
יצאה אמירה חד משמעית, כי נושא מתן רישיון 
סוכן ביטוח לחברת אשראי מצריך בדיקה מעמיקה 
ואין מקום לקבל החלטה כלאחר יד, בנושא כל כך 
ומוסיף:  הלשכה  נשיא  טוען  ומשמעותי”,  קריטי 
הכספים,  ועדת  עמדת  לאור  כי  סברה  "הלשכה 
שהתקבלה מכל קשת המפלגות הפוליטיות, ללא 
הבחנה, ולאור חוו״ד המקצועיות והערוכות בצורה 
המשפטיים  הטעמים  ולאור  וברורה  עניינית 
תקופת  בתוך  השימוע  את  לקבל  נזכה  שהוצגו, 
האולטימטום למול הממונה. אלא שלצערנו, נראה 
שוק  רשות  על  פסח  לא  אישי׳  ׳הכל  המושג  כי 
ההון, וכך היינו עדים להתנהלות מקוממת שהחלה 

ביום השימוע ולא חדלה מאז". 
לטענת רוזנפלד, שעות ספורות לפני השימוע, 
פורסם במעריב ראיון עם ד"ר ברקת, שבו אמר, 
אתיר  הסוכנים.  ללחצי  אכנע  "לא  היתר:  בין 

מכירת ביטוח על ידי חברות כרטיסי האשראי״.

ראש  כי  העובדה  חרף  הלשכה,  נשיא  לדברי 
הליך  ניהול  בפני  הדלת  את  סגר  כבר  הרשות 
ויתרה  לא  שהלשכה  הרי  חפצה,  בנפש  השימוע 
בשיחת  שנערך  לשימוע  והתכנסה  זכותה  על 
הבכיר של  מיועצו  התברר  אז   ,14:00 בשעה  זום 
הממונה אוהד מעודי, כי הממונה הודיע שהוא לא 
ישתתף בדיון אותו הוא קבע ואשר נשלח מיומנו. 

״העברת הזמן״
מכלול  עין,  למראית  לשימוע,  צירפה  ״הרשות 
הקשר  אשר  הרשות  עובדי  של  ומרשים  מכובד 
בינם לבין הבקשה מקרי ביותר וכל מהותם לייצר 
כל  לאורך  מכך,  יתרה  מעמיק.  דיון  של  אצטלה 
הישיבה  של  תכליתה  כל  כי  היה  נדמה  הדיון, 
עובדי  שמרבית  היה  וניכר  הזמן׳  את  ׳להעביר 
ניתן  שאף  וכפי  בישיבה,  שהשתתפו  הרשות, 
שהקליט  השימוע  בסרטון  מצפייה  ללמוד  יהיה 
מעורבים  היו  לא  בכלל  הישיבה,  של  חלקה  את 
לצורך  סטטיים  כניצבים  שימשו  אלא  בישיבה, 
׳הפקת השימוע׳. התנהלות שכזו לא מכבדת ולא 
טוען  ישראל״,  במדינת  שלטונית  לרשות  ראויה 

נשיא הלשכה.
שהתקיים  השימוע  שבסיום  למרות  ״בנוסף, 
ביום חמישי ציין מעודי כי ילמדו את הנושא ואת 
הטיעונים וחוות הדעת, כבר ביום ראשון הממונה 
עמדתו  את  מרקר  דה  בעיתון  בפודקסט  אמר 
המפורשת כי יתיר את כניסת חברות האשראי וכי 

הוא מצא פתרון ל׳עודף המידע׳ שברשותן. 
בין היתר אמר ברקת:

ליאור רוזנפלד, אביחי מנדלבליט, פרופ׳ דניאל הרשקוביץ ומתניהו אנגלמן 
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"יש טענה לגיטימית שהעלו חברי הכנסת, 
חברות  של  העודף  המידע  על  היתר,  בין 
עשינו  הזה,  למידע  ערים  אנו  האשראי.  כרטיס 
הליך מאוד סדור; זה לא מחטף, עושים דיונים עם 
בנק ישראל, עם רשות ההגבלים העסקים אצלנו 
פנימה מעל שנה, היה ניתוח בנושא של המידע, 
הזה,  לדבר  מרפא  להיות  שצריך  חושבים  אנחנו 
והמרפא שאנו הגענו אליו הוא שחברות כרטיסי 
אשראי יהיו סוכן אובייקטיבי. הן לא יוכלו לעבוד 
מגוון  ייקחו  הן  יצרן אחד, אפילו לא שניים.  עם 
של יצרנים בשוק, הן יקבלו את אותה עמלה על 
האינטרס  דבר  של  ובסופו  דומים  מוצרים  פני 
ואם  בידיהן  שיש  המידע  את  לקחת  יהיה  שלהן 
הצרכים  להתאמת  רק  זה  אז  בו,  להשתמש  כבר 

לטובת הציבור".  
ומדגיש:  לפודקסט  מתייחס  בפנייתו  רוזנפלד 
"שוב הממונה מצהיר מעל כל במה כי סימן את 
שהוא  מבלי  לעברה,  מנווט  הוא  וכעת  המטרה 
בוועדת  דיון  לא  אותו,  לעצור  דבר  לשום  נותן 
הציבור  מגזרי  מכל  נרחבת  קשת  בה  הכספים 
כה  למהלך  המועד  הבשיל  טרם  כי  לו  הבהירה 
יש  כי  ציינה  התחרות  רשות  ראש  משמעותי. 
צורך בתיקוני חקיקה, הלשכה מציגה חוו״ד של 
שאין  סבורים  אשר  שם  ובעלי  ידועים  פרופ' 
כבר  ההון  שוק  שרשות  אלא  למהלך,  מקום 

החליטה והיא מפרסמת את החלטתה על גבי כל 
עיתון שיבקש לשמוע.

התנהלות שכזו אינה התנהלות ראויה של רשות 
שעלולים  הגורמים  עמדות  את  לקבל  המבקשת 
לאפשר  עין,  למראית  ולו  היה,  ראוי  להיפגע, 
ללשכה להביע את דעותיה בצורה מכובדת וראויה, 
ולפתוח  ולאפשר לה לנסות  לפרוס את הנימוקים 
טרח  לא  הממונה  ברם,  אחר.  פעולה  לכיוון  צוהר 
כאמור  אלא  הטענות,  את  ולשמוע  להגיע  אפילו 
כבר פרסם את עמדתו מספר שעות לפני השימוע".  

הצעת החוק בנושא 
ליועמ"ש  פנייתו  בסיום  מציין  הלשכה  נשיא 

המדינה,  שירות  ונציב  המדינה  מבקר  לממשלה, 
כי על שולחנה של כנסת ישראל הונחה הצעת חוק 
מטעם חבר הכנסת מיקי זוהר בתמיכתם של חברי 
האשראי  חברות  כניסת  לאיסור  נוספים,  כנסת 

לתחום שיווק פוליסות ביטוח כסוכן ביטוח.
"בעבר, כאשר סוכנויות הנסיעות לחו"ל הגישו 
הצעת חוק דומה לשיווק פוליסות ביטוח נסיעות 
לחו"ל, לנוכח עמדת בית המשפט העליון כי אין 
לשווק ביטוח ללא רישיון, השאירו הממונים על 
רשות שוק ההון את המצב הבלתי חוקי, בו בוצעה 
מכירת ביטוח על ידי סוכנויות נסיעות, מהטעם 

שקיימת הצעת חוק להסדרת הנושא.
חוק  הצעת  קיימת  כאשר  כעת,  דווקא  "והנה 
אשראי,  לחברות  רישיון  מתן  באיסור  שעניינה 
זו  מעובדה  הרשות  מתעלמת  לפתע  כאן  דווקא 
לחברות  אישור  למתן  הקצב  במלוא  ושועטת 
לקבל  הציבור  לנבחרי  יינתן  בטרם  האשראי 

החלטה בעניין זה. 
״התנהלות שכזו, מטעם רשות שלטונית, חורגת 
ההון  שוק  רשות  התקינים.  המנהל  כללי  מכל 
פעלה בצורה דורסנית, עת קיבלה החלטה בצורה 
את  יבחן  כבודו  כי  מבקשים  ואנו  מקוממת  כה 
ההתנהלות הזו ויפעל להוביל את הרשות לחדול 
רוזנפלד  מסיים  מפוקחיה”,  כלפי  זו  מהתנהלות 

את פנייתו.

מהדיון בוועדת הכספים 
יצאה אמירה חד משמעית: 
״מתן רישיון סוכן ביטוח 

לחברת אשראי מצריך בדיקה 
מעמיקה ואין מקום לקבל 

החלטה כלאחר יד בנושא כל 
כך קריטי ומשמעותי״
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| 21 במאי 42020  02  02  02  02  02  חדשות | 

בימי ל הפסידו  הביטוח  חברות  כל  א 
כי  דיווחה  מבטחים  מנורה  הקורונה; 
בעקבות משבר הקורונה פעלה הקבוצה 
 ,2020 לשנת  שלה  העבודה  תכניות  להתאמת 

ובכך תחסוך כ־100 מיליון שקל בשנה זו.
והוציאה  ההעסקה  היקף  את  צמצמה  החברה 
מפרוץ  החל  לחל"ת  הקבוצה  מעובדי  כ־20% 
לצמצום  בנוסף  זאת,  במאי.  ה־17  ועד  המשבר 
משרה.  ל־80%  העובדים  לשאר  המשרה  היקף 
יו"ר  שכר  את  מבטחים  מנורה  קיצצה  עוד 
ושל   10% של  בשיעור  והמנכ"ל  דירקטוריון 
שאר המנהלים הבכירים בשיעור של 5%, בשלב 

ראשון, עד לתום שנת 2020. 
כמו כן, ועל מנת לאפשר את חזרתם ההדרגתית 
לחל"ת,  שהוצאו  העובדים  מרבית  של  לעבודה 
הוחלט בתאום עם ועד העובדים על שורת צעדים 
 2020 לשנת  שכר  עדכוני  הקפאת  זה,  ובכלל 
)אלא אם כן תוצאות שנת 2020 יעלו על שיעור 
האמורה(,  לשנה  המקורי  הרווח  מיעד  מוסכם 
יצירה  2020 תוך  וביטול פעילות רווחה לשנת 
במקביל של קרן רווחה לסיוע לעובדים נזקקים. 
"בנוסף, פעלה ופועלת הקבוצה לצמצום עלויות 
וכלליות  הנהלה  הוצאות  של  וצמצום  ספקים 

אחרות", הודיעה מנורה מבטחים.
של  הצפויה  ההשפעה  הקבוצה,  להערכת 
הקבוצה,  תוצאות  על  העבודה  תכנית  התאמת 
עומדת על סך של כ־100 מיליוני שקלים לשנת 

2020 ועל סך של כ־75 מיליוני שקלים לשנה, 
"ההערכה  מלאה(.  שנה  )במונחי  הבאות  בשנים 
המידע  על  מבוססת  הצפוי  החיסכון  בדבר 
בפועל  התוצאות  הקבוצה.  בידי  כעת  הקיים 
שונות  להיות  עשויות  הנזכרים  המהלכים  של 
מכיוון  היתר,  בין  המוערכות,  התוצאות  מן 
שהן תלויות בהשלמת פעולות למיצוי תהליכי 

מלאה  בשליטה  שאינן  המתוכננים  ההתייעלות 
המשק  חזרת  השפעות  וכן  הקבוצה  חברות  של 
לפעילות כפי שתהיה בפועל", הבהירו גורמים 

בקבוצה.
הצעדים  "שורת  כי  החברה  הודיעה  עוד 
הרוחבית, הכוללת השתתפות העובדים כמו גם 
מאוזנת,  הינה  ההתייעלות,  במאמץ  המנהלים 
מידתית וסבירה, ובפרט על רקע תחילת מעבר 
מדורג,  באופן  ולו  מלאה,  לפעילות  המשק 
ונועדה לאפשר לקבוצה לצלוח ביתר בטחון את 
במגמה  הזאת,  בעת  המשק  על  שנכפה  המשבר 
ארגונית  הכלל  האסטרטגיה  ביישום  להמשיך 
תוך  זמן  לאורך  נאותה  רווחיות  להשגת  שלה 
והשירות  הקבוצה  לקוחות  טובת  על  שמירה 

הניתן להם". 

מנורה חסכה בימי הקורונה 
כ־100 מיליון שקל 

לא כל חברות הביטוח הפסידו בימי הקורונה • מנורה 
מבטחים דיווחה כי בעקבות משבר הקורונה פעלה 

הקבוצה להתאמת תכניות העבודה שלה לשנת 2020 – 
ובכך חסכה עשרות מיליונים < רונית מורגנשטרן

לאיילון נ ממגדל  עוברת  וייס  אוה 

ומנהלת  כסמנכ"לית  ותכהן  ביטוח 

מחוז מרכז של החברה במקום אדווה 

שלנגר־מאירי שסיימה את תפקידה בחברה. 

כך נמסר מאיילון.

של  שורה  מילאה   ,3+ נשואה  וייס, 

תפקידים בכירים בשוק הביטוח. בשנתיים 

ומנהלת  כסמנכ"לית  כיהנה  האחרונות 

המכירות הארצית במגדל, לפני כן במשך 

ראשי  מחוז  ומנהלת  כסמנכ"לית  שנים   6

בשלמה.

מנכ"ל איילון, אריק יוגב, הודה לשלנגר־

בתקופת  לחברה  תרומתה  על  מאירי 

”נאוה  וייס על המינוי:  וברך את  עבודתה, 

מביאה עמה ניסיון ניהולי עשיר הן בתחום 

סוכנים  מול  העבודה  וקשרי  המכירות 

החיתום  המוצרים,  פיתוח  בתחומי  והן 

והתפעול. לאור הישגיה המרשימים, אין לי 

ספק שמדובר בתוספת משמעותית לצוות 

לנו  ולהון האנושי שלנו שתסייע  ההנהלה 

להמשיך ולצמוח".

נאוה וייס 
מונתה לתפקיד 

סמנכ״לית 
באיילון

השתתפות עצמית

נאוה וייס
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"שורת צעדים רוחבית להתייעלות 
מאוזנת וחיסכון בהוצאות"

אנחנו יודעים לקחת את הניסיון העסקי שלנו כדי לתפור חליפה שמתאימה לכל אחד.
אנחנו כאן יודעים לרכוש פעילויות, לספק שירותי תפעול, להצטרף כשותפים,

להציע לסוכנים משרדים במרכז, בצפון ובדרום. 
הכל במסגרת כזו שכולם ירוויחו ואף אחד לא ירגיש מנוצל

אלכס צ‘רנומורדיק, מנכ“ל אליפים

המשמעות של להיות סוכן ביטוח בקבוצת אליפים, זו היכולת להמשיך 
ולקדם את העסק שלך, בכח מלא, גם בתקופת משבר”

”
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מלחמת סייבר 
ישראל־אירן

הסייבר ע מלחמת  רקע  ל 
שמתנהלת בימים האחרונים בין 
ישראל לאירן, וכללה, בין היתר, 
מאות אתרים שהותקפו ונפגעו, מסר יו"ר 
סוכני  בלשכת  אלמנטרי  ביטוח  ועדת 
"מתחילת  גרטי:  ישראל  סו"ב  ביטוח, 
בקרב  להטמיע  מנסים  אנחנו  הקדנציה 
סוכני הביטוח את חשיבות ביטוח הסייבר 
במדינת ישראל. לאור זאת, אנחנו עובדים 
הסייבר  רשות  עם  צמודה  באינטראקציה 
לקדם  כדי  ישראל,  במדינת 
בקרב  התודעה  את 
לחשיבות  הציבור 
הסייבר  ביטוחי 
ולא להשאיר מקום 

איציק נלוויתור עליהם". הרווחה  שר  כץ,  ישראל  האוצר  שר  את  השבוע  ברך  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  שיא 
שמולי ושר הכלכלה עמיר פרץ עם כניסתם לתפקידם החדש בממשלה.

עוד סוכם כי בקרוב יתקיימו פגישות עבודה שבהן יעלו הנושאים שאותם מבקשת הלשכה לקדם 
למען הסוכנים וציבור המבוטחים.

 רוזנפלד ברך את השרים כץ, 
 שמולי ופרץ על כניסתם לתפקיד

היום ח פרסמה  ביטוח  הפניקס  חברת 
לתכנית  לסוכנים  חדש  מחירון 
ביטוח הנסיעות לחו"ל שלה "סמארט 

טראוול", התקף לשלושת החודשים הקרובים.
מחירון  שמפרסמת  הראשונה  היא  הפניקס 
משנה  כשהיא  הקורונה,  מגפת  בעקבות  חדש 
נקודתית.  ולא  כולו  המחירון  ברמת  מחירים 
גם  יפרסמו  הקרובים  שבימים  היא  ההערכה 
חברות אחרות את המחירונים החדשים והיקרים 

משמעותית מאלה של טרום המגפה.
של  החדש  במחירון  הבולטים  הדברים  אחד 
מעל  נוסעים  מבטחת  לא  שהיא  הוא  הפניקס 
גיל 80. עליית המחירים מתבטאת כבר בכיסוי 

46־60  לגילאי  דולר   2.7 למשל,   - הבסיס 
לעומת 2.2 דולר קודם.כיסויים כמו כבודה או 
 20 עולים  עכשיו  חינם,  שהיו  נסיעה,  קיצור 
סנט ליום. כיסוי ביטול נסיעה לא חזר, ובענף 

מעריכים שלא יחזור בשנתיים הקרובות.
בסעיף  היא  ביותר  המשמעותית  ההתייקרות 
עד  לידה  מגיל  קודם;  רפואי  מצב  החמרה של 
דולר   2 במקום  ליום  דולר   5 הוא  המחיר   60
במחירון הקודם – התייקרות של 150%; גילאי 
76-80 ישלמו תוספת של 10 דולר ליום במקום 
7.5 דולר קודם, וגילאי 60-75 ישלמו 6 דולרי 
של  התייקרות   – קודם  דולר   4 לעומת  ליום 

.50%

סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת בריאות וסיעוד 
אומנם  היא  הפניקס  "חברת  בתגובה:  בלשכה, 
ביטוחי  שוק  של  הגדולים  מהשחקנים  אינה 
מסמנת  שלהם  ההחלטה  אך  לחו"ל,  הנסיעות 
כולו. מצד אחד התייקרות לאורך  כיוון לשוק 
כל הקו ומצד שני לא ראינו עליית מחיר בסדרי 
גודל שדובר עליהם לאחרונה. נראה כי חברות 
אחרות יתקשו לצאת לשוק עם מחירונים שיהיו 
יתיישרו  כולם  כי  וסביר  מהמציאות  מנותקים 
סביב אותה נקודת איזון. נראה כי ההתייחסות 
תהיה הגיונית אך חלק מהכיסויים, כמו ביטול 
יחזרו למדף מהר כל כך או בכלל  נסיעה, לא 

לא".

 הפניקס מפרסמת מחירון חדש 
לביטוח נסיעות

 סנונית ראשונה בתחום שמבשרת על התייקרות משמעותית של ביטוחי הנסיעות בעקבות 
מגפת הקורונה < רונית מורגנשטרן

מימין למעלה: איציק שמולי, ישראל כץ. למטה מימין: עמיר פרץ וליאור רוזנפלד
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ישראל גרטי
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ראל ביטוח תעניק שירותי תפעול עבור ה
תעניק  וכן  הכשרה  של  הפנסיוני  התיק 
לשכת  ושירותי  תוכנה  בית  שירותי 
של  הביטוח  תיק  ועבור  העבר  תיק  עבור  שירות 
הכשרה בתחומי בריאות, סיעוד, ריסק, משכנתה, 
 ,190 ותיקון  פרט  אינווסט  בסט  קשות,  מחלות 
בתחום  חדשות  מכירות  וכן  הקיים  התיק  עבור 

הפנסיוני ובתחום אובדן כושר עבודה.
ההתקשרות  תקופת  ההסכם,  להוראות  בהתאם 
 2029 משנת  החל  זאת,  עם  בזמן.  מוגבלת  אינה 
הצדדים יוכלו להביא את ההתקשרות לסיומה ו/
או להפסיק חלק מן השירותים במתן הודעה מראש 

ובכתב ובכפוף להוראות ההסכם.
 28.5 השירותים  עבור  להראל  תשלם  הכשרה 
הראשונות  השנים  בשמונה  בשנה  שקל  מיליון 
תפחת  התמורה  לאחריהן  כאשר  להתקשרות, 
לסך של כ־14 מיליון שקל תוך התאמה מדי שנה 

להיקף השירותים הניתנים.
הראל  תעניק  האמורים,  השירותים  מתן  לשם 
ביטוח להכשרה רישיון שימוש במערכות המחשוב 

שלה כמפורט בהסכם, וזאת בנוסף לפיתוח ממשקי 
של  הקיימות  למערכותיה  הכשרה  עבור  נתונים 

הראל ביטוח.

תלויים באישור הממונה
אישור  בקבלת  מותנית  בהסכם  ההתקשרות 
ההון,  שוק  רשות  על  מהממונה  מותנה  בלתי 
הממונה  אישור  אם  מקרה,  בכל  וחיסכון.  ביטוח 
בתנאים  מותנה  כשהוא  יתקבל  ו/או  יתקבל  לא 
כלשהם שלא יהיו מקובלים על צד כלשהו, בתוך 

90 ימים ממועד חתימת ההסכם, ההסכם יבוטל.
יבוצע  המחשוב  במערכות  העבר  תיק  תפעול 
למעט  וזאת  ביטוח,  הראל  ידי  על  הכשרה  עבור 
אשר  עסקיות  החלטות  הדורשים  תהליכים 
על  להתבצע  ימשיכו  אשר  העבר  לתיק  קשורים 

ידי הכשרה.
ניהול נתוני תיק העבר והתיק החדש של הכשרה 
הרשאות  בסביבת  יעשה  המחשוב  במערכות 

נפרדת מיתר פעולותיה של הראל ביטוח.
כמו כן, הכשרה תיוותר הבעלים של תיק העבר 

כלפי  הבלעדית  האחראית  ותהיה  החדש  והתיק 
לקבלת  הנוגע  בכל  כלשהם  שלישיים  צדדים 
החלטות כמבטחת בקשר עם השירותים, אחריות 
כלפי רשויות, אחריות לדוחות הכספיים ותוכנם, 
הסולבנסי,  ניהול  הון,  הלבנת  ההשקעות,  ניהול 
וביקורות של הממונה  אקטואריה, ביקורות פנים 
הבלעדית  האחראית  תהא  הכשרה  כן,  כמו  וכד'. 
הליכים  או  קנסות  תביעות,  לדרישות,  והמלאה 
בקשר  שיהיו,  ככל  כלשהם,  ומשפטיים  מנהליים 
תישא  לא  ביטוח  והראל  האמורים,  התיקים  עם 

באחריות כלשהי בגינם.
ביטוח  הראל  השירותים,  למתן  הנוגע  בכל 
זו  ובמסגרת  מהותי,  חוץ  מיקור  כספק  תשמש 
השירותים,  מתן  את  לבקר  להכשרה  תאפשר 
בכלל זה, תאפשר גישה של מספר בעלי תפקיד 

בהכשרה )היועץ
המשפטי, מנהל הכספים, המבקר הפנימי, מנהל 
הנוגע  למידע  המבקר(  החשבון  ורואה  הסיכונים 
לשירותים המצויים אצל הראל ביטוח תוך שיתוף 

פעולה סביר וזמינות מתאימה לצורך כך.

 תמורת 28.5 מיליון שקל בשנה: הראל 
תעניק שירותי תפעול להכשרה

ההסכם בין החברות, שנחתם לתקופה של כ־10 שנים, כולל מתן שירותי תפעול 
לתיק הפנסיוני של הכשרה וכן שירותי בית תוכנה < רונית מורגנשטרן

חברה לביטוח בע״ 

ג  עכשיו, יחידת הסיוע הייעודית ממשיכה להעניק סיוע ביטוחי לעסקי 
זמינים עבורכם ב-usy-aid@hcsra.co.il  בין השעות - 8:00-08:00 

הכשרה חברה לביטוח ממשיכה ללוות אתכ  ולעזור 
ללקוחותיכ  בחזרה לשגרה ע  מגוון הטבות ותנאי  מיוחדי .

הנחה ממחיר הפוליסה
לכל ביטוחי הפרט אשר תחילת  בחודש מאי ויוני 5%

הנחה ממחיר הפוליסה
לכל ביטוחי העסקים אשר תחילת  בחודש מאי ויוני  0%

שירות לקוחות ב-WhatsAppחדש
 54-9781965 | WhatsApp-מהיו  ניתן לקבל מענה מהיר ג  ב

סוכני  יקרי , אנחנו כאן בשבילכ 



כשזה חשוב לך זה חשוב לנו

לוחות השנה החדשים - מסע של געגועים
 בימים אלה בהם אנו בשגרת חיים חדשה, מתעוררים הגעגועים.

רצינו לחזור לרגעים הקטנים בחיי היום יום שלנו שאליהם אנחנו מתגעגעים כל כך.

בברכה
הפניקס חברה לביטוח

מזמינים אתכם 
להצטרף למסע 

ולהזמין כבר עכשיו את 
לוחות השנה החדשים 

לשנת תשפ"א

 למעבר לאתר ההרשמה

לחץ כאן

https://bit.ly/2Xa3wLQ
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את ה מגדילה  היא  כי  מודיעה  פניקס 
חדשות  פוליסות  בגין  הביטוח  סכומי 
קליניקות  משרדים,   EXTRA״ בביטוח 
עקב  מיגון.  מסקר  הפטורים  פרטיות"  ומרפאות 
של  גדול  יותר  מגוון  לאשר  יוכלו  סוכנים  כך, 

פוליסות במשרדם בצורה עצמאית.
פרטיות  קליניקות  משרדים,  בקטגוריית 
רפואיות  מרפאות  כולל  )לא  שיניים  ומרפאות 
פרטיות או מרפאות וטרינריות( ובמצב בו מיקום 
במבנה  ממוקם  שיניים  המשרד/קליניקה/מרפאת 
 1.5 עד  תכולה  ביטוח  סכום  עם  פוליסה  רגיל, 
והתניות  מיגון  מסקר  פטורה  תהיה  שקל  מיליון 
מיגון והסוכן יוכל לאשר אותה במשרדו 24 שעות 

ביממה.
כשמיקום המשרד או קליניקה פרטית או מרפאת 

שיניים נמצא במבנה הכולל שמירה קבועה במשך 
קיימת  וכן  למבנה  כניסה  בכל  ביממה  24 שעות 
מערכת ספרינקלרים בשטח המבנה, סכום ביטוח 
מיליון   2 עד  יהיה  מיגון  מסקר  הפטור  התכולה 
במשרדו  אותה  לאשר  יוכל  הסוכן  כאן  גם  שקל. 

24 שעות ביממה.
משמעותיים  כשותפים  בסוכנים  רואים  "אנו 
הטוב  השירות  מתן  תוך  החברה  של  בצמיחה 
ירוחם  מסר  חדשניים”,  מוצרים  והשקת  ביותר 
פיתוח  ומנהל  ראשי  חתם  סמנכ"ל,  נתן,  בר 
מוצרים בהפניקס. ”מהלך זה נועד להטיב הן עם 
הסוכנים והן עם המבוטחים תוך קיצור תהליכים 
אמצעי  על  ויתור  תוך  הפוליסה,  סכום  והגדלת 
מיגון הנדרשים מהמבוטח המהווה חיסכון כספי 

עבורו".

הפניקס מגדילה את סכומי הביטוח 
 EXTRA בפוליסת

סכומי הביטוח החדשים יחולו על משרדים, קליניקות ומרפאות פרטיות הפטורים מסקר מיגון • 
השינוי צפוי להקל גם על עבודתם של סוכני הביטוח < רונית מורגנשטרן

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

ירוחם בר נתן | צילום: פאביאן קולדורף

https://bit.ly/2WIo0ex
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 ״בזכות הלשכה הצלחנו ליצור לובי חזק מאוד בכנסת 
ואנו מצליחים להשמיע את קולנו״

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

שם: סו״ב אריה אופיר
סוכן ביטוח מורשה ובעל רישיון תאגיד בענפים 

פנסיוני, כללי וימי

תפקיד בלשכה: סגן יו"ר ועדת כנסים וארועים
ותק: משנת 1988

השכלה: תואר במשפטים, הסמכה כעו״ד
תחביב: בעל רישיון טייס בינלאומי

הבן  ילדים.   3  + לאורית  נשוי  משפחתי:  מצב 
הגדול )ארז בן 27(  – דור ממשיך בעסק 

מגורים: הוד השרון
מוטו בחיים: ״תחיה היום כאילו אין מחר, ועשה 

למען המחר כאילו תחיה לעד״

איך אתה רואה את עתיד סוכני הביטוח?
סוכנים  התחומים.  בכל  מנצחת  ״הטכנולוגיה 

באמצעים  ושימור  למכירה  הסבה  יעשו  שלא 

הוא  החדש  הדור  מהמפה.  ייעלמו   - טכנולוגיים 

טוב  לעתיד  בבטחה  הסוכנים  את  שיוביל  הדור 

יותר, מדויק יותר, מקצועי יותר והכל באמצעים 

סוכני  מתקדמות.  בקרה  ומערכות  טכנולוגיים 

הישן  מהדור  והלקוחות  הישן  מהדור  ביטוח 

עדים  אנו  הקרובות.  בשנים  מהשטח  ייעלמו 

לשינוי יום יומי ומהפכני שיביא בסופו של דבר 

יעשה  בו  שהכל  לחלוטין  חדש  ביטוח  לעולם 

בלחיצת כפתור.

טכנולוגיים  שאינם  ביטוח  ״סוכני 

עם  חיבורים  לעשות  חייבים  יהיו 

מערכות  ולפתח  טכנולוגיה  אנשי 

שיווק, מכירה, שימור ובדיקה, שיענו 

שוק  של  המתקדמים  הצרכים  על 

הביטוח״. 

איך הלשכה מקדמת את סוכניה?
״לשכת סוכני ביטוח היא הגוף הגדול 

הביטוח  סוכני  מרבית  את  שמייצג  במדינה 

בישראל בפני הרשויות השונות, לרבות הרשות 

הסוכנים  על  שנוחתות  והגזירות  המפקחת, 

פעילי  בזכות  לבקרים.  שונים, חדשות  מכיוונים 

הלשכה שעובדים יומם וליל הצלחנו ליצור לובי 

את  להשמיע  מצליחים  ואנו  בכנסת  מאוד  חזק 

קולנו ולגרום למקבלי ההחלטות לשמוע גם את 

שקיבל  דבר   - הציבור  כשליחי  שלנו  העמדה 

תנופה וחיזוק בקדנציה הנוכחית בזכות העשייה 

של ההנהגה הנוכחית בראשותו של נשיא הלשכה 

סו״ב ליאור רוזנפלד ותמיכתו הבלתי מסויגת של 

המשנה – ליאור הורנצ'יק.

״לצערי הרב, חלק גדול מהסוכנים אינם מיודעים 

הלשכה  שליחי  שמבצעים  היומיומית  לפעילות 

של  מעמדו  על  ושמירה  לחיזוק 

אני  בלשכה  שפעיל  כמי  הסוכן. 

רבים  במאבקים  להתעדכן  דואג 

לשמוע  אחת  לא  וזוכה  שלנו 

לסוכנים  שנראות  הצלחות  על 

הרבים כאילו שהם "נפלו" משמיים 

פעילי  כמה  עד  מושג  כל  להם  ואין 

"נלחמו  הלשכה,שזנחו את עיסוקם, 

הללו.  ההישגים  למען  אריות"  כמו 

כנגד  שפועל  הלשכה  של  החזק  הלובי  היום  גם 

כניסת חברות האשראי לשיווק ביטוח - אין לי 

נציגינו שפועלים  לולא  היה מתקיים  ספק שלא 

ללא לאות״.

מה תמליץ לסוכנים כמוך?
״העצה העיקרית שלי לסוכן ביטוח - תהיה חבר 

להיות  כדי  מזמנך  לתרום  תנסה  פעיל,  לשכה 

תשנה  עלינו;  ששומרת  הלשכה  למען  פעיל 

כרוך  זה  אם  גם  טכנולוגי  לסוכן  ותהפוך  גישה 

בחיבור ושיתוף עם סוכנים וגופים אחרים. יהיה 

מגובים  ביטוח משפחתיים שאינם  לסוכני  קשה 

במערכות טכנולוגיות מתקדמות כאמור, לצרכי 

שיווק, בדיקה של לקוחות קיימים, שימור וחידוש 

בהתאם לתנאי השוק המשתנים כל יום״.

 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

אריה אופיר | צילום: תמי שחם
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“ימי הקורונה חיזקו את הקשר עם הלקוחות 
והביאו הזדמנויות חדשות”

סו”ב עוזיאל לוי, סוכן עצמאי בסוכנות “נטו – תכנון פיננסי” • “אנשים צמאים לשמוע 
אדם שבאמת חושב ופועל לטובתם וכך אני רואה את השליחות שלי”

סוכן צעיר

מדור | סוכן צעיר

גיל: 35 
מצב משפחתי: רווק

 7 ,CFP ותק ורשיון: סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי

שנים בתחום
איך הגעת לתחום? מה אתה אוהב בו?

“למקצוע נחשפתי לראשונה במסגרת לימודי 
ייעוץ השקעות בבנק הפועלים שם עבדתי 

בתחילת דרכי. גיליתי עולם שלם שלא הכרתי 
והתחום שמשך את תשומת ליבי היה נושא 

הפנסיה בתכנון פיננסי. ידעתי שאוכל לשלב 
את הרצון האישי שלי לתת מענה מדויק וברור 

יותר ללקוחות, וככל שהתעמקתי בנושא, הבנתי 
שזה המקום הנכון עבורי. 

“החלק שגורם לי סיפוק רב בעבודה הוא המפגש 
היומיומי עם אנשים, שכל אחד מהם הוא עולם 

ומלואו, יחד עם הרצון שלי ליצור התאמה נכונה 
לצרכי המשפחה ושימוש בכלים שעומדים 

לרשותי הצלחתי לדאוג לרווחתם הכלכלית של 
לקוחותיי בעתיד הרחוק; התחושה שלקוחות 

סמכו עלי שאעשה את הטוב עבורם, גורמת לי 
לדעת שעשיתי את הבחירה הנכונה במקצוע.

“בעולם הטכנולוגי של היום, אנשים צמאים 
לשמוע אדם שבאמת חושב ופועל לטובתם וכך 

אני רואה את השליחות שלי”.
איך אתה רואה את תרומת הלשכה בסיוע 

לסוכנים?

“הלשכה מהווה את הרובד הראשון של ביטחון 
לסוכן, בהשתלמויות, מענה לכל שאלה, הגנה 
במקרים משפטיים, כלים וליווי בכל הצרכים, 

אני חושב שיש לתת משקל לנושא שיש גוף 
שדואג לחבריו ושומר על האינטרסים שלו”. 
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?

“אני מאוד מקווה שבעוד 10 שנים מהיום אוכל 
להקים ולנהל מרכז פיננסי, להדריך סוכנים 

בתחילת דרכם, להקנות להם את הערכים של 
האני מאמין שלי ולהיות גוף מוביל בישראל  

בתחום הביטוח והפיננסים”. 
טיפים לסוכנים צעירים?

“אין קיצורי דרך – תלמדו, תתמקצעו ככל 
שניתן והכי חשוב - תקשיבו ללקוחות שלכם 

ותתנו להם את היחס כאילו שהם היחידים 
עבורכם”.

איך התמודדת בעבודה בתקופת הקורונה?

“ימי הקורונה חיזקו את הקשר עם הלקוחות, 
פתחו ערוצי תקשורת חדשים, ויצרו הרבה 

הזדמנויות. כמו בכל משבר, הכי חשוב 
שהלקוחות קיבלו את התחושה שהם לא לבד, 

ויש על מי לסמוך, שייתן מענה, ירגיע, וידע 
לטפל בכל הנדרש”.

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

עוזיאל לוי | צילום: באדיבות המצולם

בתוקף עד 31.7.20 או עד גמר המלאי 
משלוח חינם עד בית הלקוח בהזמנה של מינימום 199 ₪ 

 הזינו את קוד הקופון: IA-BIG30 ותהנו מ-30% הנחה על הכל! 
WWW.PALPHOT.CO.IL היכנסו לאתר: 

בלעדית לחברי לשכת סוכני הביטוח על כל האתר של פלפוט! 

הנחה 
  30%

https://www.palphot.co.il/
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חבויות בימי הקורונה
סו״ב ישראל גילעד מסביר איך תחזרו בצורה הטובה ביותר לפעילות 

סדירה וגם - טיפים להערכות לקראת הגל השני 

ללא מ עלינו  נפלה  הקורונה  גיפת 
אורחות  את  שינתה  מוקדמת,  אזהרה 
בהרגלי הצריכה  וכפתה שינויים  חיינו 
בעלי  על  כפו  אלו  שינויים  הקניה.  בהרגלי  וכן 
העסקית  הפעילות  בתחום  שינויים  העסקים 
חוזרים  ואנו  עבר  הראשון  הגל  אמנם  והמכירות. 
להסיק  עלינו  אולם  סדורה,  לפעילות  בהדרגה 

מסקנות ולהתכונן לגל השני. 

בתי עסק מחייבים את לקוחותיהם לא להצטופף 
בתוך בית העסק ולהמתין מחוצה לו במרחק של 
2 מטר לפחות אחד מהשני. מה קורה במקרה של 
נזק לגוף ו/או לרכוש של אחד הממתינים? ביטוח 
חבות כלפי צד שלישי בימים רגילים אינו מכסה 
בדרכו  נפגע  שלו  לקוח  באם  המבוטח  חבות  את 
לבית העסק. אולם, החיוב של ההמתנה מחוץ לבית 
העסק מרחיבה את חבותו של המבוטח גם לשטח 

ההמתנה ויש לתת לכך ביטוי בפוליסת הביטוח. 

עסקים קטנים כגון חנויות מכולת או ירקנים 
החלו לבצע מכירות באמצעות הטלפון ולשגר 
את ההזמנה באמצעות שליח שכיר או עצמאי. 
את  מכסות  אלו  לעסקים  הביטוח  פוליסות  רוב 
וחלקן  ישראל  מדינת  שטח  בכל  המבוטח  חבות 
בכתובת הרשומה בפוליסה. הפוליסה מכסה את 
המבוטח בגין עיסוקו הרשום בטופס ההצעה. יש 
לוודא שעיסוקו של המבוטח הוא ללא שינוי ואם 
הוא מבצע משלוחים לבתי הלקוח, מומלץ לציין 
זאת במפורש למען הסר ספק. במידה והמשלוחים 
את  להרחיב  יש  קבלנים,  ידי  על  מבוצעים 
הפוליסה כדי לכסות את חבותו של המבוטח בגין 

קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם. 

חבות  ביטוח  על  גם  חלה  הנ"ל  ההמלצה 
עובד- יחסי  מערכת  כי  להבהיר  יש  מעבידים. 
מעביד אינה פונקציה של שיטת תשלום התמורה 
בפסיקה  שנקבעו  מבחנים  פי  על  אלא  לעבודה 
למבצע  התשלום  אם  גם  זה.  בתחום  מרחיבה 
הדבר  אין  מס  חשבונית  כנגד  הוא  שליחויות 
מאיין את יחסי עובד־מעביד. אם השליח ה"קבלן" 
להניח  סביר  מלאה  במשרה  המבוטח  עבור  פועל 
ומעביד.  עובד  יחסי  מערכת  ביניהם  שתתקיים 
המבוטח  העובדים  שמספר  לוודא  יש  זה  במקרה 
מתאים למציאות. עדיף לשלם כמה מאות שקלים 
עם  להתמודד  מאשר  נוסף  עובד  עבור  )לשנה( 

חוסר כיסוי ביטוחי במקרה של פגיעה. 

רוב פוליסות החבות כלפי צד שלישי מכסות 
פי פקודת הנזיקין.  את חבותו של המבוטח על 
בעלי  על  מטילות  הבריאות  משרד  הוראות 
העסקים חבויות חדשות )שלפעמים אינן ברורות(, 

לבישת  לחנות,  בכניסה  חום  מדידת  חובת  כמו 
כפפות ומסיכת נשימה, מרחק של 2 מטר ומניעת 
פעולה.  משתפים  תמיד  לא  הלקוחות  צפיפות. 
תביעה בגין הדבקה ב־covid-19 יכולה להידחות 
על ידי המבטח בטענה שלא היה מעשה רשלנות 
לשנות  מהמבטח  לבקש  ההמלצה  המבוטח.  מצד 

את הגדרת החוק ל: "על פי דין". 

חבות  את  מכסות  מעבידים  חבות  פוליסות 
חוק  פי  ועל  הנזיקין  פקודת  פי  על  המבוטח 
לחול  יכולה  זו  בפוליסה  גם  פגומים.  מוצרים 
ב־ עובד  של  הדבקות  בגין  חבות  המבוטח  על 
כזו  מחלה  בגין  העובד  של  תביעה   .covid-19
יכולה להידחות בטענה שלא הייתה רשלנות של 
המבוטח. גם כאן הפתרון הוא בהרחבת מינוח החוק 

בפוליסה ל: "על פי דין”.

הדיגיטלית  המדיה  את  אימצו  רבים  עסק  בתי 
והחלו לבצע מכירות באמצעות אתרי אינטרנט, 
המבוטחים  את  חושפת  זו  פעילות  ועוד.  פייסבוק 
לבתי  הפוליסה  פי  על  מכוסה  אינה  אשר  לחבות 

עסק:
ביטוח צד שלישי מכסה את חבות המבוטח בגין 
הפוליסה  כי  לוודא  יש  עיסוקו המוגדר ברשימה. 

מגדירה גם פעילות דיגיטלית. 
סולק  הדיגיטלית,  פעילותו  לצורך  המבוטח, 
כרטיסי אשראי בהיקפים גדולים. פעילות סליקה 
לבתי  המקובלת  הפוליסה  פי  על  מכוסה  אינה  זו 

עסק. 
חבותו  את  מכסה  שלישי  צד  לביטוח  הפוליסה 
של המבוטח בגין נזק פיזי לגוף ולרכוש. המדיה 
של  לסיכונים  המבוטח  את  חושפת  הדיגיטלית 
אינן  המקובלות  הפוליסות  אותם  ממוניים  נזקים 

מכסות. 
המבוטח חשוף לסיכוני סייבר במקרה של חדירה 

עוינת אשר בעקבותיה נגרמו נזקים ללקוחות. 
במקרה  נזק  למבוטח  לגרום  יכול  סייבר  אירוע 
הפוליסה  כופר.  ודרישות  האתר  חסימת  של 
המקובלת אינה מכסה אירועים כאלו ויש לכסותם 

בנפרד. 
בחלק גדול מהמקרים בוני האתרים הדיגיטליים 
במנועי  האתר  בקידום  המבוטח  עבור  פועלים 
החברתיות.  וברשתות  בגוגל(  )בעיקר  החיפוש 
הפעילות  לכל  גישה  יש  אלו  שירות  לנותני 
הדיגיטלית של המבוטח והם מעדכנים את המדיה 
למבוטח  להמליץ  יש  המבוטח.  של  הדיגיטלית 
מקצועית  אחריות  ביטוח  אלו  לספקים  כי  לוודא 
וכי  חבותם  את  יכסה  סביר, אשר  אחריות  בגבול 
חבות זו מכסה גם אותם בגין מעשה או מחדל של 

נותן השירות.  

משלוחים  והכנת  המכירה  בשיטות  שינוי 
חבות  של  לסיכון  המבוטח  את  חושף  ללקוחות 
הפעילות  בעת  קיימת  היתה  שלא  מוצר  בגין 
המוצרים,  של  רשלני  ליקוט  העסק.  של  הרגילה 
)במיוחד  המוצרים  באספקת  עיכוב  לקויה,  אריזה 
או  מצוננת  בסביבה  שינוע  הדורשים  מוצרים 
עלולים  המוביל  ברכב  היגיינה  וליקויי  הקפאה( 
לגרום לקלקול המוצרים וחשיפת המבוטח לחבות 

על פי חוק מוצרים פגומים. 
המקצועי  הצד  את  למבוטח  להראות  השעה  זו 
הלקוח  של  לחשיפה  ודאגתם  הביטוח  סוכני  של 
לסיכונים חדשים אשר אין להם כיסוי ביטוחי או 

ביטוי במערך הביטוח הקיים. 

הכותב הוא חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה לם
צו
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 דיני עבודה - זכויות וחובות המעסיקים 
עם חזרת העובדים לעבודה

עוה"ד בלהה מצגר ושלי אדרי על כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת החזרה לעבודה או סיום ההעסקה

וחצי ב כמיליון  הקורונה,  משבר  עקבות 
אזרחים במדינת ישראל יצאו לחל"ת או 
האחרונים  בשבועות  מעבודתם.  פוטרו 
אנו מתחילים לראות את החזרה לעבודה למרות 

שהקורונה עדיין מרחפת מעל ראשנו.  
המהותיות  השאלות  את  נסקור  זה  במאמר 
משפטיים  היבטים  מספר  וכן  למשרדנו  שהופנו 
יוצאות מנקודת  בדיני עבודה. התשובות במאמר 
הנחה שלא קיים הסכם עבודה אישי או קיבוצי או 
חוק ספציפי המסדירים את הסוגיות באופן פרטני. 

למעסיק  ואין  המשבר  בתקופת  נסגר  העסק 
על  מה  לעבודה.  העובד  את  להחזיר  אפשרות 

המעסיק לעשות? 
העובד.  של  העסקתו  את  לסיים  המעסיק  על 
את סיום ההעסקה עליו לבצע על פי דין, כלומר 
סיום  מכתב  שימוע,  שימוע,  על  מוקדמת  הודעה 

העסקה ולא לשכוח תשלומי גמר חשבון.  

זימון לשימוע קוטע את החל"ת.
חשוב לדעת - הזימון לשימוע קוטע את החל"ת 
לבין  המוקדמת  ההודעה  תקופת  בין  חפיפה  ואין 
החל"ת ועל העובד לפנות לביטוח לאומי לרישום 

מחדש של דמי אבטלה.
במידה ומדובר בעובדת המצויה בתקופה מוגנת 
מכוח חוק עבודת נשים, על המעסיק לבקש רשות 
במנהל הסדרה  נשים  חוק עבודת  ממנהלת תחום 

ואכיפה בזרוע העבודה, טרם הפיטורים.  

את  להחזיר  רוצה  המעסיק  כאשר  קורה  מה 
לחזור  יכול  אינו  העובד  אך  לעבודה  העובד 
שהעובד  או  החינוך  מערכת  בגלל  לעבודתו 

נמצא בקבוצת סיכון? 
העובד מחויב לחזור לעבודתו. הוא רשאי לבקש 
או  השנתית  החופשה  ימי  את  לנצל  מהמעסיק 
לחילופין לבקש מהמעסיק את הארכת החל"ת או 

מתן אפשרות לעבודה מהבית.  
יש לשים לב שפיטורים מחמת הורות, מצב בריאותי 
ועילות המנויות בחוק שוויון הזדמנויות 1998 - או 
חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1988 - 

בעבודה, יכולים להקים לעובד זכות תביעה.  

האם המעסיק מחויב להחזיר את העובד לעבודה 
לאחר תקופת החל"ת? 

לב  בתום  לנהוג  העבודה,  חוזה  את  לכבד  ראוי 

היציאה  לפני  למוסכם  בהתאם  לנהוג  וכמובן 
העובד  את  להחזיר  המעסיק  על  ככלל,  לחל"ת. 

לתפקיד בו עבד ערב יציאתו לחל"ת. 
חשוב לדעת, שינוי בתנאי עבודה מחייב הסכמה 
תתקבל  לא  בהתנהגות  והסכמה  העובד  של 
המוטלות  החובות  נוכח  בעיקר  שבשגרה  כדבר 
ולמועמד  לעובד  הודעה  חוק  מכוח  המעסיק  על 
וקבלה  מיון  והליכי  עבודה  )תנאי  לעבודה 

לעבודה(, תשס"ב־2002.
רשאי  העובד  מסכים,  לא  והעובד  במידה 
חוזה,  להפרת  או  העסקתו  בתנאי  להרעה  לטעון 
לקבל  וכן  מפוטר  כדין  להתפטר  לו  המאפשרת 

פיצוי בגין הפרת חוזה. 

התברר  אך  החל"ת  לאחר  לעבודה  חזר  עובד 
והוציאו  להעסיקו  אפשרות  לו  שאין  למעסיק 
יום   30 שוב  יהיה  החל"ת  האם  שוב.  לחל"ת 

מינימום?
כן, דמי אבטלה משולמים למי שנמצא מינימום 
לאומי  לביטוח  להעביר  צורך  יש  יום.   30
בשירות  ולהירשם  העבודה,  הפסקת  על  אישור 

התעסוקה. 

עבודות,  משתי  בחל"ת  נמצא  עובד  כאשר 
האם  לעבודה.  להחזירו  רוצה  המעסיקים  ואחד 

החל"ת  בגין  אבטלה  דמי  ולקבל  להמשיך  ניתן 
מהמעסיק השני? 

העבודה  מהכנסות  ינוכו  האבטלה  דמי  כן, 
שהעובד חזר אליה.

האם יש לעדכן את ביטוח לאומי ואת שירות 
התעסוקה על החזרה לעבודה?

התעסוקה  שירות  לאתר של  להיכנס  ניתן  כן,   
וביטוח לאומי ולעדכן בהתאם.

דמי  ומקבלת  לחל"ת  יצאה  בהריון  עובדת 
אבטלה. האם דמי האבטלה יפגעו בדמי הלידה? 
החודשים  לפי  נעשה  הלידה  דמי  חישוב  לא, 

שקדמו ליום הפסקת העבודה. 
 

ואינו  כללית  בשפה  נוסח  זו  מאמר  כי  יודגש, 
את  פרטני  או  ממצה  באופן  לסקור  מתיימר 
הוראות החוק. אין להסתמך על האמור בחוברת 
משפטי  ייעוץ  או  משפטית  דעת  חוות  כעל 
ובכל שאלה קונקרטית יש לפנות לקבלת ייעוץ 

מתאים.

מייסדת   - מצגר  בלהה  עו"ד  הן  הכותבות 
M-M-G חברת עורכי דין - עו"ד שלי  ומנכ"ל 

אדרי מנהלת המחלקה האזרחית

 shutterstock :דני אבטלה משולמים למי שנמצא מינימום 30 יום בחל"ת | צילום
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מרצה מוביל לשיווק דיגיטלי במגוון אוניברסיטאות ומכללות

להרשמה לחצו כאן

M.D.I
Marketing & Digital for Insurance

קורס ייעודי לסוכני הביטוח

מועד פתיחת הקורס: יום שלישי | 02.06.20
שעה: 13:00-10:00

הקורס יכלול 9 מפגשים עוקבים ו-9 מפגשי תרגול

מחיר הקורס עבור חברי לשכה - 1,890 ₪ כולל מע"מ (x ₪ 189 10 תשלומים)
מחיר למי שאינו חבר לשכה – 2,950 ₪ כולל מע"מ

הקורס מתקיים באפליקציית                  | לינק לנרשמים ישלח בהמשך
הקורס מותנה לקבוצה של מינימום 35 נרשמים

₪

קורס חובה לכל סוכן ביטוח המעוניין להגדיל את מערך לקוחותיו!

מטרת הקורס הינה יצירת כלים מקצועיים ואמינים וכל זאת באופן עצמאי,
לגיוס לקוחות חדשים באמצעות הרשתות החברתיות -

פייסבוק |  אינסטגרם | וואטצאפ עסקי | לינקדין

קורס
און ליין

לצפייה במועדי הקורס והתרגול – לחצו כאן

https://bit.ly/3e62uqX
https://bit.ly/3e62uqX
https://bit.ly/2ZnJTmk
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פורץ דרך: כנס MDRT ברוח תקופת הקורונה
לקראת יום המחר והיציאה ממשבר הקורונה, ארגון ה־MDRT הבינלאומי תומך באופן 

יוצא דופן בחבריו, באמצעות כנס וירטואלי ראשון מסוגו, בהשתתפות כ־70 אלף 
סוכנות וסוכני ביטוח מרחבי העולם, שיתכנסו להעשרת הידע המקצועי ולהגברת 

TOT ,המוטיבציה בסיוע ללקוחותיהם בתקופה של אי ודאות < סו"ב נאוה ויקלמן

וסוכני ל סוכנות  מזוהים  השנים  אורך 
מוכחת,  מצוינות  עם  ישראל   MDRT
חברתית  ומעורבות  גבוהה  מוטיבציה 
לעוצמת  תרמו  הללו  העוגנים  שלושת  פעילה. 
לקוחותיהם  למען  הארגון  חברי  של  השליחות 
לאדם  והתרומה  האתיקה  המקצועיות,  ברמת 
האיכויות  את  וביטאו  הוסיפו  הם  ולקהילה. 
באחריות  הנושאים  של  והאנושיות  המקצועיות 
בתחומי  ולמשפחה  לפרט  הפתרונות  למעטפת 
הבריאות  הפיננסים,  הפנסיה,  החיים,  ביטוח 

ומוצרי סיכונים נוספים. 
ה־ כנסי  בהשראת  האחרונה,  השנה  במהלך 
וסוכני  סוכנות  צוידו  MDRT הבינלאומיים, אף 
יו"ר  גבאי,  אלברט  בהובלת  בישראל,  הביטוח 
במיומנויות  בידע,  ישראל,    MDRT ארגון 
ולכוחה  המשתנה  למציאות  המתאימים  ובכלים 

של ההנעה הפנימית. 
הקורונה  טרום  בתקופת  התקיימו  לדוגמה,  כך 
 ,MDRT שולחנות עגולים וקבוצות דיון במפגשי
משותפת.  וללמידה  הדדית  להפריה  שתרמו 
מעשירות,  הרצאות  נלוו  אף  הדיון   לקבוצות 
לתהליכי  ותרמו  שהוסיפו  רב,  ערך  בעלות 
סוכנות  כל  מחויבים  שאליהם  ההתמקצעות, 
וסוכני MDRT, כמי שעומדים בחזית השליחות 

המקצועית והחברתית למען הלקוחות. 

ההיערכות למציאות 
החדשה

סוכנות  של  והערכית  המקצועית  התשתית 
הגדול  במשבר  למבחן  עמדה   MDRT וסוכני 
משבר  האחרונות.  השנים  במאה  בעולם  ביותר 
את  להעריך  ידע  או  תיאר  לא  אחד  אף  אשר 

עוצמתו והשלכותיו. 
במהלך תקופה זו התרבו הצרכים של הלקוחות. 
מחוץ  חשיבה  מיידי,  מענה  דרשו  אף  חלקם 
לכל  ומקוריים.  יצירתיים  ופתרונות  לקופסה 
בריאותיים  אם  בין  מובנים,  חששות  נוספו  אלה 
הסוכנות  אותנו,  שחייבו  כלכליים,  אם  ובין 
בקבלת  וממתן  מרגיע  גורם  להוות  והסוכנים, 
החלטות מושכלות ואחראיות גם בשעות קשות. 
אם לא די בכך, הרי ההנחיות המחמירות הצרו את 
האפשרות לערוך פגישות שירות פנים אל פנים, 

האנושי  והממד  ההיכרות  האישי,  לקשר  שבהן 
חדשה.  למציאות  להסתגל  נדרשנו  רב.  משקל 
לעבודה באופן שונה ולמיצוי כל אפיק ודרך כדי 
לסייע ולהקל על הלקוחות. המגע האישי נתמך 
הונגשו  הפתרונות  דיגיטליים,  קשר  בערוצי 
כל  וככלל  החברתי  הריחוק  למגבלות  והותאמו 

סביבת השירות שינתה את פניה. 
לא  שהיה  מה  כי  לומר,  מופרך  יהיה  לא  זה 
כדי  ממושך  זמן  ייקח   - משמע  להיות.  יחזור 
אולם  הקורונה,  משבר  עומק  את  נבין  שכולנו 

ברור מאליו, כי עלינו ללמוד מהניסיון ולהיערך 
בעולמנו.  חדש  לעידן  עכשיו,  עוד  היום,  עוד 
לשינויים ולהתאמות, שימשיכו ויעצימו את שני 
הביטוח:  וסוכני  סוכנות  של  הבולטים  הנכסים 

מקצוענות ואנושיות. 

כנס חובק עולם, בעולם 
התוכן המקצועי

על רקע אתגרי המחר, עם היציאה ההדרגתית 
מוכרת,  לא  למציאות  הכרנו  שלא  מהמשבר, 
לצאת  הבינלאומי   MDRTה־ ארגון  החליט 
יוצא  וכפועל  חבריו  למען  דופן  יוצאת  ביוזמה 

מכך – למען לקוחותינו. 
הבינלאומי  הארגון  יקיים  זו,  החלטה  במסגרת 
וירטואלי,  כנס  3־7.8.2020  התאריכים:  בין 
בארגון,  החברים  אלף   70 עבור  מסוגו,  ראשון 
מלמעלה מ־70 מדינות. כנס זה יארח את בכירי 
פעילותנו,  של  הליבה  בתחומי  בעולם  המרצים 

תוך מתן דגש להגברת המוטיבציה וההשראה.  
לעברית  גם  יתורגמו  ההרצאות  כל  כי  יודגש, 

ובנוסף לכך ניתן יהיה לצפות בהן בכל זמן שנבחר 
מכל  או  מהמשרד  מהבית,   - שנבחר  מקום  ומכל 
מקום אחר. הרצאות אלו יהיו זמינות עבור סוכנות 

וסוכני הארגון במשך כ־3 שבועות, ללא הגבלה. 
הווירטואלי  הכנס  גם הרצאות  כי  קל להעריך 
יעמדו בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בדומה לכל 
כנסי ה־MDRT, אשר התקיימו בימים כתיקונם 
בארה"ב. הן ימשיכו ויעניקו כתמיד ערך מוסף רב 
המוטיבציה,  המקצועיות,  ברמת  הארגון  לחברי 
החדשנות, העניין ועד לזמינות המרבית והממד 
סוכנות  את  למסכים  מסביב  שיפגיש  החווייתי, 
וסוכני הביטוח המובילים בישראל ובעולם כולו. 

"כפר גלובלי אחד"
ולקראת  אין לי ספק, כי בימים מיוחדים אלה 
מקבל  אחד'  גלובלי  'כפר  המושג  הבאות, 
רחבה,  בראייה  הצורך  ועמה  ממשית  משמעות 

חובקת עולם, בעולמות התוכן המקצועי שלנו. 
לתשומת לב הסוכנות והסוכנים, שטרם הצטרפו 
לחברות בארגון ה־MDRT, ניתן להצטרף בימים 
אלה באופן חריג לחברות בארגון הייחודי ובכלל 
החברות  הקרוב.  הווירטואלי  בכנס  להשתתף  זה 
תקנה למצטרפים את תו התקן הבינלאומי של ה־

.MDRT
אליה  אשר  הפנימית,  ההנעה  של  מכוחה 
התייחסתי בראשית דבריי ומתוך מחויבות חסרת 
פשרות לעמוד לצד הלקוחות בכל עת ותנאי, קל 
וחומר במציאות החדשה, עלינו להיות שם, בכנס 
ברוח  דרך,  פורץ  בכנס  חלק  לקחת  הווירטואלי. 
התקופה, לקבלת תובנות, רעיונות, אנרגיה וידע 
מקצועי מתאים, שיקדמו ויחזקו את סוכנות וסוכני 
נמצאים  אשר  אלו,  למען  בשליחותם   MDRTה־

בראש מחשבותיהם ובלב פעילותם - הלקוחות. 
בכנס  מקומכם  את  והבטיחו  להירשם  הקדימו 
הבינלאומי   MDRTה־ ארגון  של  הווירטואלי 
יש  ולהרשמה,  נוספים  לפרטים  אוגוסט.  בחודש 
ישראל,   MDRT ארגון  ליו"ר  ישירות  לפנות 
אלברט גבאי, בטלפון: 02-6483101, או במייל: 

.albert_g@netvision.net.il

 MDRT ארגון  הנהלת  חברת  היא  הכותבת 
ישראל וחברת המועצה הארצית בלשכה  לם
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"עלינו להמשיך ולהעצים 
את שני הנכסים הבולטים 

של סוכן הביטוח: 
מקצועיות ואנושיות"
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ישוכתב הצו
צו ההרחבה לפנסיה חובה הביא בשורה חשובה לחברה הישראלית כאשר נחתם בשנת 2007. 

אלא שהצו אינו מושלם, ואף ראוי לתיקון, למרות העדכונים שעבר < סו"ב יורם לביאנט

בשורה צ הביא  חובה  לפנסיה  ההרחבה  ו 
חשובה לחברה הישראלית כאשר נחתם 
הסדר  הובטח  סוף  סוף   .2007 בשנת 
שלא  מעסיקים  אצל  שעובד  למי  גם  פנסיוני 
חשבו ביוזמתם שזה מספיק חשוב. אלא שהצו אינו 
שעבר.  העדכונים  למרות  לתיקון,  וראוי  מושלם 

בואו נראה מה לדעתי ראוי לתקן:

• האבחנה בין מי שהצו חל עליו ומי שלא. סעיף 
הצו   - מיטיב  הסדר  לו  שיש  שמי  קובע  לצו   4
לא חל עליו. אלא שהחלת הצו כולו או בכלל לא 
בעייתית. הסעיף מדבר על מי שכבר יש לו הסדר 
מעורפלת,  קצת  מיטיב  הסדר  הגדרת  אבל  מיטיב 
מי  עם  קורה  מה  ו־2016.   2014 אחרי   במיוחד 
לא?  או  נמשך  הוא  קודם?  מיטיב  הסדר  לו  שהיה 
מה עם מי שמופקדים לו 18.5% אך על שכר מעל 
השמ"ב? לא ברור. במקום זאת היו צריכים לקבוע 
מספר מאפיינים מינימליים ואוניברסליים לתכנית 
עליהם  להוסיף  יכול  שמעסיק  ולציין  פנסיונית 

באחוזי ההפקדה, בשכר המבוטח ובכיסוי הביטוחי.

בצו  פיטורים  פיצויי  לחוק   14 סעיף  הכללת   •
 14 סעיף  את  לכלול  מדוע   .)7 )סעיף  ההרחבה 
בצו ההרחבה? אם רוצים שסעיף 14 יחול על כל 
החל  בתקנות  זאת  לקבוע  לא  למה  אז  העובדים 
עובדים  המוני  יש  להיום,  נכון  מסוים.  מתאריך 
ובאילו  עליהם  חל   14 סעיף  אם  להם  ברור  שלא 
שנים וזאת משום שלא תמיד ברור מתי חל עליהם 
צו ההרחבה ועל איזה שכר )ראו נקודה קודמת(. זה 
יוצר סיומי עבודה לא נעימים ופגיעה בזכויות של 
עובדים. בנוסף, הגופים הפנסיוניים לא מאפשרים 
לעובד לבחור מסלול השקעה לפיצויים גם כאשר 

סעיף 14 כנראה כן חל עליהם מתוקף הצו.

• 8.33% או 6% לפיצויים? מקור לסיבוכים. אם 
המעסיק מפקיד יותר מ־6% אז הצו חל או לא? ואם 
קודם  ביטוח מנהלים ממעסיק  בא כבר עם  עובד 
עם 8.33% אז חייבים ליישר קו גם אצל המעסיק 
הוא בא עם קרן  נכון? אבל מדוע לא אם  החדש, 
קרן  עמיתי  את  להפלות  למה  ב־8.33%?  פנסיה 
קופות  בחוק   20 לסעיף  בניגוד  זה  הרי  הפנסיה? 
הגמל – זה נראה כמו טעות שמעולם לא תוקנה 

)מ־2016( היוצרת עיוות חסר הסבר.

• עובד ללא תכנית פעילה. מדוע לשרוף חצי שנה 
ללא חסכון פנסיוני? זה סתם פוגע בעובדים שיש 
)לימודים, טיול  להם תקופות עבודה לא רציפות 
הקריירה  בשנות  במיוחד  וכד'(,  אבטלה  בחו"ל, 

הראשונות בהן החסכון הפנסיוני הוא הכי דרמטי 
ומה  ומזיקה.  מיותרת  התניה  זו  העתיד.  לקביעת 
הכוונה תכנית פעילה? ריסק זמני נחשב? הפקדה 
לא  התניה  כאמור,  נחשבת?  לקופ"ג  עצמאית 

ברורה, מיותרת ומזיקה.

הפקדה  הכוונה  מה  פעילה.  תכנית  עם  עובד   •
הוא  ואם  רטרואקטיבית?  חודשים  שלושה  לאחר 
עזב אחרי חודשיים – להפקיד או לא? תלוי את מי 
שואלים. אם לא, אז למה אם זה קורה בסוף השנה כן 
זכאי? למה לא פשוט לכתוב הפקדה מיום העבודה 

הראשון – הרבה יותר הגיוני ולא פתוח לפרשנות.

• גיל תחילה – 21 או 20. מדוע? כי כולם עושים 
צבא? הרי זה ממש לא המצב. שוב, למה לא להעניק 
את הזכות לצעירים שמתחילים לעבוד בגיל 18? 
הן  בפנסיה  הראשונות  השנים  שאמרנו  כפי  הרי 

הכי קריטיות.

• זכאות לכיסוי ביטוחי )סעיף 3(. כל עובד יהיה 
זכאי לכיסוי ביטוחי לנכות ומוות – באיזה גובה? מה 
עם ביטוח למקרה מוות בביטוח מנהלים? לא ברור.

 )8 )סעיף  לפיצויים  החזרת תשלומי המעביד   •
בשל  שלא  העובד  בידי  כספים  משיכת  בשל 
אם  אז  פרישה(.  או  נכות  )מוות,  מזכה  אירוע 
בסיום  הפיצויים  כספי  את  למשוך  רוצה  העובד 

עבודה )אירוע שאינו מזכה( לאחר שהתפטר, מותר 
לו או לא? אם מותר לו אז למה המעסיק בכל זאת 
לו, אז  ואם אסור  יכול לקבל את הכספים חזרה? 
כן  הגמל  קופות  בתקנות  23)א()3()ב(  סעיף  למה 

מאפשר? אני מבולבל לגמרי. 

גיל  לאחר  שוב  לעבוד  פנסיה שהחלו  מקבלי   •
67. למה בעצם לא להפקיד להם לפנסיה? אנחנו 

יודעים שרבים עובדים היום בגילאים אלו.

בעבר,  כתבתי  שכבר  כפי  מציע?  אני  מה   •
אין  לפיצויים.  הפקדות  שנקרא  החלק  את  לבטל 
הזו  מההפקדה  יותר  אנרגיה  וגוזל  מתסכל  דבר 
הפיצויים  יאוחדו  ה־21.  למאה  מתאימה  שאינה 

והתגמולים לאלתר.
כל  על  שיוחל  כך  הצו  את  לפשט  יש  אבל, 
העובדים ללא יוצא מן הכלל והחל מיום עבודתם 
עם  להיטיב  אפשרות  עם   ,18 מגיל  או  הראשון 
העובדים מעבר לו. יש לתקן או לבטל את הסעיפים 
הבעייתיים שציינתי ובוודאי לסגור את כל פרצות 
הפרשנות למיניהן )כן או לא סעיף 14, כן או לא 

החזרת כספים למעסיק, כן או לא 8.33% וכיו"ב(.
שפנסיה  תמיד  לזכור  חייבים  אנחנו  לסיכום, 
פשוטה היא פנסיה טובה. חוסך שמבין את הפנסיה 

הוא חוסך שמאמין בה. 
הכותב הוא חבר לשכה, מדריך כלכלי ומרצה 

בכלכלת המשפחה, פנסיה ופרישה

 shutterstock :המעסיקים לא חשבו שצו ההרחבה משמעותי מספיק | צילום
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 האם סוכן ביטוח אחראי לחידוש 
פוליסת הביטוח של המבוטח?

עו"ד ג'ון גבע

נדונה ב בחיפה  השלום  משפט  בית 
כנגד  ופלונית  פלוני  של  תביעתם 
לא  הצדדים  כוח  באי  שמות  אלמוני. 
צויינו בפסק הדין ]תא )י-ם( 19224־04-16[ ניתן 

במרץ 2020, על ידי השופט אמיר דהאן. 
הנתבע הוא סוכן הביטוח הקבוע של התובע, אשר 
הנפיק לו בעבר פוליסה רלוונטית לתביעות צדדי 
ג' אשר עלולים להיפגע בביתו. התובע הוא לקוח 
של הנתבע מזה מספר שנים, ובמסגרת יחסים אלה 
רכש והאריך מפעם לפעם חוזה ביטוח בגין נזקי 
צד ג' בביתו. התובעת היא בתו של התובע, אשר 
את  ששטפה  בעת  החליקה  כאשר  בביתו  נפגעה 

הרצפה, נפלה ונגרם לה נזק גוף.
על פי הנטען בכתב התביעה, לאורך השנים פעל 
הסוכן לחידוש פוליסות הביטוח עבור התובע באופן 
עצמאי, תוך ניהול מעקב על הפוליסות שתוקפן פג 
וחידושן מול חברות הביטוח. כמו כן, סוכן הביטוח 
היה אחראי על גביית הפרמיות מן התובע. עם זאת, 
בשנה הרלוונטית לתביעה, נטען כי סוכן הביטוח 

לא חידש את הפוליסה מול חברת הביטוח. 
 

חובת זהירות
חובת  הביטוח חלה  סוכן  כי על  התובעים טענו 
תפקידו  מתוקף  וקונקרטית  מושגית  זהירות 
לתובע  כי  ולוודא  הביטוח  חברות  מול  לפעול 
הביטוח  סוכן  זאת,  עם  מלא.  ביטוחי  כיסוי  קיים 
לא חידש את הפוליסה מול חברת הביטוח, ובכך 
התרשל וגרם לתובע נזק כספי מכיוון ולתובע לא 
היה ממי להיפרע עבור נזקי הגוף שנגרמו לבתו-
התובע  בין  כי  התובעים,  טענו  עוד  התובעת. 
חוזית  התחייבות  התקיימה  הביטוח  סוכן  לבין 
או מעין חוזית אשר נבעה מיחסי האמון ביניהם, 
וחובת  ולכן חלה על סוכן הביטוח חובת נאמנות 
זאת,  ומוגברת כלפי התובע. עם  זהירות מיוחדת 
סוכן הביטוח הפר חובה זו בכך שלא פעל לחידוש 
התובעים  עליו לפצות את  ולכן  הביטוח  פוליסת 

בגין הנזקים שנגרמו לתובעת. 
מנגד, סוכן הביטוח טען כי התובע היה מעורב 
לערוך  ונהג  שגרתי  באופן  ובעריכתן  בפוליסות 
בהן שינויים. עוד טען סוכן הביטוח, כי האחריות 
לוודא כי הפוליסה חודשה מוטלת על התובע, ואין 
בהתנהגות סוכן הביטוח בעבר, אשר פעל לחידוש 
לחידוש  אחריות  עליו  להטיל  בכדי  הפוליסה, 
הפוליסות גם בעתיד. לבסוף, טען סוכן הביטוח כי 

הפוליסה סיפקה כיסוי לתובע מפני תביעות צד ג' 
על נזקים שנגרמו ברשלנותו בביתו, ובהתאם לכך 

לתובע לא הייתה עילת תביעה. 
הראיות  ובחינת  הצדדים  טענות  שמיעת  לאחר 
בתיק קבע בית המשפט כי דין התביעה להידחות.

חוזה  חוק  פי  על  כי  המשפט  בית  ציין  תחילה, 

ופקודת  השליחות  חוק  החוזים,  חוק  הביטוח, 
של  מוגברת  מקצועית  אחריות  קיימת  הנזיקין, 
אף  יכולה  זו  ואחריות  לקוחו,  כלפי  ביטוח  סוכן 
מכח  בפיצויים  חיוב  מסויימות  בנסיבות  להקים 
משא ומתן מתקדם ללא פוליסה ואף ללא פרמיה.

הקשר סיבתי
כמו כן, בית המשפט קבע כי במקרה הנדון סוכן 
הביטוח התרשל, שכן, אופי היחסים ארוכי הטווח 
בין התובע לבין סוכן הביטוח הטילו אחריות על 
הסוכן לדאוג ולהזכיר ללקוח/המבוטח  את נושא 

הדגיש  בית המשפט  הביטוחים בכל שנה.  חידוש 
כי הדבר היה מתבצע באופן שכזה בשנים קודמות 

בשגרה שבין הצדדים. 
עוד הוסיף בית המשפט, כי התובע היה מעורב 
בגיבוש ובחידוש הפוליסות, וכי אין לראות בו צד 
עשוק אשר מחמת לקות או חוסר הבנה קיצוניים 

לא היה מעורב כלל בענייני הביטוח.
לפיכך, קבע בית המשפט כי היחסים בין הצדדים 
יחסים  והן  קונקרטית  זהירות  חובת  הן  הקימו 
להזכיר  הביטוח  סוכן  את  חייבו  אשר  חוזיים, 

לתובע כי הגיע מועד חידושה של הפוליסה. 
גבול  כי  הדגיש  המשפט  בית  מכך,  יתרה 
הפוליסה  כהיקף  הוא  ביטוח  סוכן  של  האחריות 
להימכר  אמורה  שהייתה  או  שנמכרה  המבוטחת 
ללקוח. עם זאת, במקרה הנדון לא נחצה גבול זה, 
שכן, לא הוכח כי התרחש מקרה ביטוח אשר זיכה 
את התובע בקבלת פיצוי, אף לא ברמה הרעיונית. 
בהתאם לכך, קבע בית המשפט כי הקשר הסיבתי 
שאלת  לבין  הפוליסה  חידוש  אי  של  הכשל  בין 

הכיסוי הביטוחי התנתק. 
את  וחייב  התביעה  את  דחה  המשפט  בית 
התובעים לשלם הוצאות לסוכן הביטוח בסך של 

30,433 שקל. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.  

הכותב הוא היועץ המשפטי למחוזות ירושלים 
והשרון בלשכה

התובע היה מעורב בחידוש 
הפוליסות ובשל כך אין 

לראות בו צד עשוק שנפגע 
מחמת חוסר הבנה
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על נכות מתאונה
 אישור תובענה יצוגית בדבר אופן חישוב התאמת הנכות בפוליסה בעילות של הטעיה 

והפרת חובת גילוי למול המבוטחים - מהו אופן החישוב? עו״ד עדי בן אברהם עם התשובות

בית המשפט המחוזי בת"א אושרה בקשה ב
אופן  בעניין  יצוגית  תובענה  לניהול 
פוליסת  פי  על  ביטוח  תגמולי  חישוב 
נכות מתאונה. בתמצית, מדובר על מבוטח אשר 
עבר תאונת דרכים שגרמה לפגיעה ברגלו ולנכות 
של 10%. הוא פנה לשתי חברות ביטוח בהן היה 
פי  על  ביטוח  תגמולי  לו  שילמה  האחת  מבוטח. 
נכות  שיעור  פי  על  והשניה   10% של  שיעור 

משוקלל של 5%. 
המבוטח פנה לחברת הביטוח וטען כי אין מקום 
לשקלול, אלא שחברת הביטוח השיבה כי החישוב 
הינו ביחס לתקנות המל"ל לאובדן גמור של רגל 
באופן הבא: 80%:40%=5%. המבוטח אשר טען כי 
תקנות המל"ל כלל לא מופיעות בתנאי הפוליסה 
כי  טען  המבוטח  היצוגית.  התובענה  את  הגיש 
ברשותו פוליסה ישנה בנוסח הקיים לפני שהותקנו 
שבתקנות  מתאונה  נכות  לקביעת  המבחנים 
 18 מגדירה  הפוליסה  המבחנים  וללא  המל"ל 
מקרים כ"נכות מוחלטת" אך אין פירוט על "נכות 

שאינה מוחלטת". 
התשלום הוא על פי אחוזי הנכות שקובע הרופא. 
כאשר מדובר על "נכות שאינה מוחלטת" קובעת 
מתואם"  נכות  "אחוז  לערוך  יש  כי  הפוליסה 
בשיעור  מהתאונה  הנכות  אחוז  של  כמכפלה 
הנכות המוחלטת, אך לא מצוין בפוליסה, שנכות 
המל"ל.  שבתקנות  מבחנים  לפי  נקבעת  מתאונה 
2/3 מהנכויות הינן נמוכות מתקנות המל"ל ולכן 
יובילו לתגמולי נכות מופחתים. המבוטח התייחס 

לעניין הגילוי ולהטעיה באופן החישוב. 

פסיקה נגדית
מנוסח  החישוב  אופן  כי  טענה  הביטוח  חברת 
בפוליסה בצורה ברורה, ולכן אין הטעיה ואין מקום 
סבירה  היא  כאשר  הפוליסה  לשון  את  להחליף 
ומיקד  אלו  טענות  דחה  שהמבוטח  אלא  וברורה. 
ההתאמה  הוראת  יישום  שאופן  כך  טענותיו  את 
אינו  הביטוח  תגמולי  חישוב  ומנגנון  שבפוליסה 

תואם את הוראות הפוליסה. 
סבור שיש מקום לטענת המבוטח  בית המשפט 
ונוסחת  הביטוח  תגמולי  חישוב  מנגנון  לפיה 
את  הביטוח  חברת  מחשבת  שלפיהם  החישוב 
אינם  המל"ל  לתקנות  בהתאם  הביטוח  תגמולי 
גלויים  ואינם  ידועים  אינם  בפוליסה,  מוזכרים 

למבוטחים במועד החתימה על פוליסת הביטוח. 
בפרשנות  התומכים  דין  פסקי  קיימים  אומנם 
חברת הביטוח אך במקביל קיימת גם פסיקה נגדית 
מציין  המשפט  בית  המבוטח.  בעמדת  התומכת 
לעשות  הביטוח  חברת  בחרה  מדוע  ברור  לא  כי 

התאמה על פי שיעור שנגזר דווקא מ־80%, ולא 
לצורך העניין, משיעור של 100%. 

בית המשפט מציג דוגמאות שונות לאופן חישוב 
ההמרה וההתאמה של אחוזי הנכות ומוסיף כי אין 
פועלת בהתאם  היא  הביטוח הסבר מדוע  לחברת 
מאפשרויות  להבדיל  טוענת,  היא  לה  לנוסחה 
עולות  הן  גם  ואשר  שהוצגו  החלופיות  החישוב 
בית  ההתאמה שבפוליסה.  הוראת  עם  אחד  בקנה 

המשפט שב ומדגיש כי החישוב אינו עולה מתנאי 
הפוליסה ולא מקבל ביטוי. 

יישום ההוראות
באופן  אלא  הפוליסה  בפרשנות  אינו  הדיון 
יישום הוראותיה. יש להבחין בין הוראת ההתאמה 
הפוליסה  התאמת  לצורך  "ההמרה"  פעולת  ובין 
לתקנות המל"ל וזו פעולת חישוב שאינה מצוינת 

בפוליסה ואינה גלויה למבוטחים.
בית המשפט מסכם כי בשלב האישור, המבוטח 
מעוררת  התביעה  לפיה  ראייתית  תשתית  הניח 
סבירה  אפשרות  ויש  לקבוצה  מהותיות  שאלות 
שהן יוכרעו לטובת הקבוצה בעילות הטעיה והפרת 
רלוונטית  תהיה  התובענה  בנוסף,  גילוי.  חובת 

ככל שתתקבל, ביחס לכל מי שרכש את הפוליסה 
מתאונה  לנכות  הביטוח  חברת  של  הסטנדרטית 
האישור,  בקשת  להגשת  שקדמו  השנים  בשלוש 
וקיבל תגמולי ביטוח בסכום מופחת או לא קיבל 
כל תשלום במקרי נכות שהוגדרו בתובענה שבהם 
מופחתים  ביטוח  לתגמולי  מוביל  החישוב  אופן 

דוגמת המבוטח.
על  הממונה  כי  להדגיש  חשוב  היועמ"ש:  דבר 

הגדרות  לתיקון  מהלך  הוביל  ההון  שוק  רשות 
וניסוח תוכניות ביטוח, בין היתר, גם על פוליסות 
הביטוח לנכות מתאונה. זאת על מנת לבאר ולחדד 
את אופן החישוב, אך עדיין ניתן ללמוד מפרשה 
זו כי גם במוצרי ביטוח נכות, הנחשבים לכאורה 
המסקנה  ועולה  שבה  "פשוטים",  ביטוח  למוצרי 
גורם  עם  להתייעץ  צורך  יש  כי  המתבקשת 
מקצועי ולבחון היטב האם מדובר על פוליסה עם 
לאו,  אם  או  הכוללות התאמה,  הישנות  ההוראות 

בטרם מבצעים כל שינוי בכיסויים של הלקוח.
בשלב זה לא ידוע אם תוגש בקשת רשות ערעור 

על פסק הדין על ידי החברה.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

במוצרי ביטוח נכות יש צורך להתייעץ עם גורם מקצועי 
בטרם מבצעים כל שינוי בכיסויים של הלקוח
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
 .054-4612140

לסוכנות המתמחה בתחום הסיכונים, דרושים בעלי 
רשיון לסוכן/ת ביטוח פנסיוני מאזור המרכז/רחובות 
לעבודה משרדית/בשטח סגירת עיסקאות דיגיטלית 
ע"י חתימה מרחוק ו/או פגישה בשטח עם מבוטחים 

שעברו תהליך של בדיקה וברור ומעוניינים להתקדם 
לסגירה - לפרטים: 054-7000072, כל הקודם זוכה! 

“אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם 
סוכן/סוכנת/סוכנות ביטוח, לביטוח חיים ופנסיוני. 

לתאום פגישה ופרטים נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

"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

שכירות משנה
להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 

באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 
*חניה בשפע *שירותי משרד - אופציונלי יש לפנות 

לאודי, 054-3117755

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
סוכנות לביטוח בחיפה בעלת תשתית ויכולות 

מעוניינת  לצרף סוכן פעיל בכל תחומים תמיר 
tamirm1@017.net.il  0505580688

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 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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הרגולטור הבריטי יתבע 
חברות ביטוח על אי 

תשלום תביעות קורונה

רגולטור הבריטי הודיע כי יחל לתבוע חברות ביטוח על ה
ממגפת  שנפגעו  עסקיים  מבוטחים  תביעות  תשלום  אי 
הקורונה. התביעות יוגשו לבית המשפט כדי שיפסוק אם פוליסות 

ביטוח כוללות כיסוי בגין נזקי מגפה.
הזהירו  וחברות  שמפעלים  לאחר  התקבלה  הרגולטור  החלטת 
על  לפצות  מסרבות  הביטוח  שחברות  בגלל  פיננסית  שיקרסו 
הפסדים שנגרמו בשל הסגר. הרגולטור מעביר את מתן הפירוש 
חברות  ידי  על  שנמכרות  השונות  הביטוח  לפוליסות  המשפטי 

הביטוח.
בשלב מוקדם יותר, הרגולטור פנה בכתב למספר קטן של חברות 
ידן  על  שהונפקו  שהפוליסות  סבורות  הן  אם  שיבהירו  ביטוח 
מכסות הפסדים כספיים של המבוטחים כתוצאה מהסגר עקב מגפת 
הקורונה, זאת לאחר שחברות ומפעלים דיווחו שנענו בשלילה על 

ידי חברות הביטוח לאחר שביקשו לקבל פיצוי מתאים מהסגר.
הרגולטור הטיל על פירמת עורכי דין מוכרת בבריטניה לרכז 
את התלונות על חברות ביטוח, ואלה יגישו את התביעות לבית 

המשפט בלונדון.

חברות הביטוח נדרשות לקצץ 
בגובה הפרמיות

רגולטור הבריטי דורש מחברות הביטוח לקצץ בגובה פרמיות הביטוח ה
ועמלות הניהול. המטרה היא להקל על המבוטחים שנאבקים בפרמיות 

הגבוהות בתקופת הקורונה.
שהמבוטחים  נאמר  הבריטיות  הביטוח  לחברות  שלח  שהרגולטור  בחוזר 
מתבקשים  כן,  כמו  הביטוח.  פרמיות  הורדת  ידי  על  ללקוחות  יסייעו 
חברות  בנוסף,  חודשים.  לשלושה  הפרמיות  גביית  את  להקפיא  המבטחים 
נמוכות  פרמיות  עם  ביטוח  פוליסות  למבוטחים  להציע  נדרשות  הביטוח 

כתחליף לביטוחים היקרים.
כך, למשל, מבוטח שהפסיק להשתמש ברכבו כדי להגיע למקום העבודה - 
המבטח יוזיל את פרמיית הביטוח. במקרים אחרים, המבטחים יציעו פוליסות 

ביטוח עם פרמיות זולות יותר.

mailto:nave@dolfin-ins.co.il

