
ביטוח ופיננסים

מאתגר להצלחה
תוכנית כנס הבריאות של 

הלשכה, שיתקיים ב־21 
באוקטובר כבר מתגבשת • 

מהרו להרשם  < עמ' 4

בצל הקורונה
סו"ב יוסי מנור עם כל חדשות 
הביטוח מאירופה: מהלוואות 

לסוכנים ועד הדרכות מקצועיות 
בזום  < עמ' 7

קשר משפחתי
מדריך שאלות ותשובות 

מקיף לניהול נכון של העסק 
המשפחתי והעברה בינדורית 

< עמ' 14

www.inf.org.ilגיליון מס' 812 … 8 באוקטובר 2020

רוזנפלד לבנקים: 

״הגיעה 
השעה 

להתקדם״
במכתב ששלח השבוע נשיא 

הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
לבנקים בישראל, ביקש מהם 

לאפשר לסוכנים העברת 
פוליסות ביטוח כבטוחה 
למתן הלוואה באמצעים 

דיגיטלים ולא כפי שנדרש 
כיום - בפקס או בדואר • 

המכתב נשלח בעקבות 
תלונות רבות של סוכנים 

שפנו לנשיא הלשכה < עמ' 2
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"אפשרו העברת פוליסות ביטוח כבטוחה 
למתן הלוואה באמצעים דיגיטליים"

כך נשיא הלשכה רוזנפלד בפנייה שהעביר לבנקים השבוע • "מאפשרים הפקדת צ'קים בסמארטפון 
אבל מבקשים מסוכני הביטוח להעביר את המסמכים בפקס או בדואר" • "העברה באמצעים דיגיטליים 

תשפר השירות גם ללווים" < רונית מורגנשטרן 

האם לא הגיעה העת שגם אתם, כבנק "
בפעילות  מתהדר  אשר  בישראל 
בסלולר  המחאות  הפקדת  מרחוק, 
דיגיטליות  פעולות  וכהנה  כהנה  ועוד 
הביטוח  מסוכן  תחסכו  לא   - מתוחכמות 
במייל  הפוליסה  בקבלת  הצורך  את 
פקודת  לתת  הביטוח,  מחברת  למחשבו, 
הפוליסה  להדפסת  במחשב  הדפסה 
מחסניות  כי  שווידא  לאחר  במדפסת 
את  לקחת  להדפסה,  דיין  מלאות  הדיו 
למכשיר  ללכת  הודפסו,  אשר  הדפים 
הפוליסה,  דפי  את  להניח  הפקסימיליה, 
שדף־ להמתין  הפקס,  מספר  את  לחייג 

דף יעבור ולא יתקע חלילה אחד הדפים, 
פקסימיליה,  מהמכשיר  אישור  לקבל 
הפקיד/ה  את  להשיג  לבנק,  להתקשר 
ורחמנא ליצלן, לקבל הודעה שהפקס לא 
האלמותי  המשפט  את  לשמוע  או  הגיע 
– 'תשלח שוב בבקשה, אני עומד/ת ליד 
האישור  קבלת  ולאחר  עכשיו'  הפקס 
המיוחל, ללכת למגרסה ולגרוס את דפי 
הפוליסה )שכאמור אצל הסוכן הפוליסה 

שמורה בקובץ ממוחשב במייל(?".  
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  כותב  כך 
רוזנפלד בפנייה אל חלק גדול מהבנקים 

הבינלאומי  ירושלים,  אגוד,  )דיסקונט,  בישראל 
הראשון, הפועלים ומסד(, וזאת בעקבות תלונות 

של סוכני ביטוח בנושא. 
רצונם  בעת  בבעיה  נתקלים  הביטוח  "סוכני 
דיגיטליים  באמצעים  הפוליסה  את  להעביר 
המשכנתאות,  ממחלקות  בחלק  אומנם,  לבנק. 
הפוליסות  את  לקבל  החלו  בנקים,  במספר 
מה  פי  על  אך  אלקטרוני,  דואר  באמצעות 
אצלכם  המשכנתאות  מחלקות  לנו,  שנמסר 
להם  לשלוח  הביטוח  מסוכני  דורשות  עדיין 
את הפוליסה באמצעות פקסימיליה או במסירה 

אישית, כך ממש", כותב הנשיא בפנייתו.

ענף הביטוח עבר לדיגיטציה
רוזנפלד מפרט כי "על פי הנחיית רשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון, ניהול בנקאי תקין שמספרה 

לדיור  ההלוואה  את  להבטיח  הבנק  רשאי   ,451
הליך  במסגרת  חיים/מבנה.  ביטוח  באמצעות 
הביטוח,  לחברת  פונה  הלווה  ההלוואה  קבלת 
אשר  פוליסה  ומפיק  הביטוח,  סוכן  באמצעות 

כאמור תשמש כבטוחה להלוואה. 

המלווה  הבנק  נרשם  בה  "הפוליסה, 
לשם  לבנק  נשלחת  חוזר,  בלתי  כמוטב 
השלמת ההליכים למתן המשכנתה, אלא 
לאופן  ביחס  דבר  נאמר  לא  שבנוהל 
את  בוחר  בנק  וכל  המסמכים  קבלת 

התהליך המתאים עבורו. 
הביטוח,  בענף  כי  להדגיש  לנו  "חשוב 
עברה  המסמכים  העברת  פעילות 
הוסדר  אף  וכך  דיגיטליים  לאמצעים 
אשר  2016־1־7  הצירוף  חוזר  בהוראות 
שוק  רשות  על  הממונה  ידי  על  פורסם 
את  להעביר  ניתן  כי  נקבע  בו  ההון, 
הניתן  אמצעי  בכל  ללקוחות  הפוליסה 
לאחזור ובין היתר קובע סעיף 9)ד( לחוזר 

הצירוף כהאי לישנא:
'מסירת המסמכים המפורטים בסעיפים 
קטנים )א( ו־ב( תיעשה בכתב, באמצעות 
דואר,  באמצעות  או  דיגיטלי  אמצעי 

בהתאם לבחירת המבוטח'.
"הגדרת 'אמצעי דיגיטלי' הינה על פי 
דואר  כתובת  בחוזר:  ההגדרות  הוראת 

אלקטרוני או מספר טלפון נייד".
עוד מציין נשיא הלשכה בפנייתו: "די 
במדינה  הרשויות  אפילו  כי  נזכיר  אם 
לתקשורת  עברו  כבר  המשפט  ובתי 
דיגיטלית בהתאם לחוק פנייה לגופים ציבוריים 

באמצעי קשר דיגיטליים, תשע"ח־2018".

הבעיה מתחדדת בתקופה זו
"חשוב להדגיש כי הבעיה מתחדדת ביתר שאת 
בתקופת משבר קשה זו, לנוכח העובדה שמרבית 
הוראות  עקב  מהבית  לעבוד  נאלצים  הסוכנים 
את  פוקד  אשר  הקורונה  במשבר  החירום  שעת 
מדינת ישראל, ואין ברשותם את הפקס המשרדי 

לשם יישום התהליך האמור. 
"ולכן, נודה להתייחסותכם - האם הבנק יכול 
להפיק כתובת דוא"ל לטובת קבלת המיילים עם 
הלווים  ציבור  לטובת  הביטוח  מחברת  הפוליסה 
מהירות  את  ישפר  אף  זה  לטעמנו  אגב,  שלכם. 
הטיפול במתן המשכנתאות", מסיים רוזנפלד את 

מכתבו לבנקים.
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ביטוח 
ופיננסים

 "הבעיה מתחדדת 
ביתר שאת בתקופת משבר 

קשה זו, לנוכח העובדה 
שמרבית הסוכנים נאלצים 
לעבוד מהבית עקב הוראות 

שעת החירום"

רוזנפלד | צילום: גיא קרן



זה מה שחושבים עלינו
מובילי הדעה בענף:

הצטרפו והפכו לחלק מהמהפכה!

MediWho.co.il

זו תהיה פריצת דרך בענף ביטוחי 
הבריאות ובענף הביטוח בכלל.

סו"ב יוסי אנגלמן
סגן נשיא לשכת סוכני ביטוח

"
"

בעידן שבו סוכן הביטוח משמש כ״מנהל 
הסיכונים״ של המבוטח ומרכז בעבורו את 

כל המידע, אין לי ספק שמערכת מדיהו 
מספקת לסוכן מידעים שאותם קשה 
עד בלתי אפשרי להשיג, בנוסף יוכל 

הסוכן לעזור למבוטח גם בתחומי בריאות 
נוספים ולהיות מתוגמל מהמבוטח. 

סו"ב אריה אברמוביץ
נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר

""

מדיהו היא כלי נהדר לסוכני הביטוח בישראל וללקוחות. התרשמתי מהקלות 
והמהירות לקבלת תמונת לקוח ומידע מזוויות שונות בלחיצת כפתור. 

סו"ב אודי כץ
נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר

"

"

לאחר שבחנתי ולמדתי את מערכת 
מדיהו, סבור אני כי המערכת בוודאות 

תסייע ותוכל לעזור מאוד בשימור 
לקוחות סוכני הביטוח, לייצר ביטחון 

ותגדיל הגנות ביטוחיות כנדרש 
ללקוחות ומשפחותיהם.

"
סו״ב ליאור הורנצ׳יק
סגן ומ״מ נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

"
סו"ב מאיר רוטברג
יו"ר ועדת רווחה לשכת סוכני הביטוח

מיקי קופל, מנכ"ל מדיהו, בחר בתחום 
רגיש וחם בתקופה מאתגרת זו. 

המערכת מתקדמת, דיגיטלית, תשרת 
נאמנה את ציבור סוכני הביטוח ותקפיץ 
אותם כמה צעדים קדימה בנושא ביטוחי 

הבריאות.

מערכת מדיהו היא מהפכה של ממש """
בכל הנוגע לזכויות הכיסוי הביטוחי של 
המבוטחים בתחומי הבריאות ומשמשת 

כלי יעיל וחדשני בידי סוכני הביטוח.
"

עו"ד ג'ון גבע
יועץ משפטי לחברי הלשכה
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 כנס הבריאות מתקרב: חמישה ראשי אגפי 
הבריאות בחברות הביטוח בפאנל אחד

 ב־21 באוקטובר יתקיים כנס הבריאות הדיגיטלי של הלשכה • חברות הביטוח ממתינות בדריכות 
 לתוצאות סקר שביעות רצון הסוכנים, ורשימת התכנים שיוצגו בכנס מתגבשת סופית בימים אלה 

< רונית מורגנשטרן

כנית כנס הבריאות הדיגיטלי "מאתגר ת
הביטוח  סוכני  לשכת  של  להצלחה" 
הכנס  אלה.  בימים  סופית  מתגבשת 
מוקדמת  ודורש הרשמה  באוקטובר  ב־21  יתקיים 

- אז מהרו להירשם.
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  לדברי 
לא  אתגרים  בפנינו  מעמיד  הקורונה  "משבר 
שוב  עצמנו  את  להתאים  נדרשים  ואנו  פשוטים, 
המקצועית,  ההתפתחות  משתנה.  למציאות  ושוב 
היכולת להיות עם היד על הדופק בכל העדכונים 
מתמיד  חשובה  הביטוח  בעולם  שיש  והשינויים 
ואנחנו עושים כל שביכולתנו על מנת להביא לכם 
את הכנסים המקצועיים של הלשכה עם התכנים 

הטובים ביותר עד הבית.
ב־21.10.20  יתקיים  הדיגיטלי  הבריאות  "כנס 
וגם אני אהיה שם יחד עם: פרופ' זאב רוטשטיין, 
אלון גל, ד"ר אודי פרישמן, עו"ד איילת ערוסי, 
חברות  נציגי  שכטר,  דורית  אופז,  שי  עו"ד 

הביטוח ועוד".

סקר שביעות רצון
שביעות  סקר  תוצאות  יפורסמו  הכנס  במרכז 
הרצון בתחום הבריאות של סוכני הלשכה מחברות 
שנה  בכל  לו  מצפות  שהחברות  כלי  הביטוח; 
תוצאות  השנה  בנתוניו.  מכן  לאחר  ומשתמשות 
הסקר מסקרנות יותר מתמיד בשל משבר הקורונה. 

הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  לדברי 
והוא  בעיצומו  נמצא  הסקר  בלשכה,  והסיעוד 
בו.  להשתתף  מהרו  אז   – באוקטובר  ב־11  ייסגר 
את  "שריד", שמבצעת  חברת  בידי  מבוצע  הסקר 
כל סקרי שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח.

פאנל מקצועי
של  מקצועי  פאנל  יהיה  בכנס  השיאים  אחד 
 - הביטוח  בחברות  הבריאות  אגפי  ראשי  חמישה 
דיוויד ארנון מכלל ביטוח; אורית קרמר ממנורה; 
מהראל  דונסקי  שרון  מהפניקס;  שפירא  דפנה 

ונאוה ניב סרודיו מאיילון.
חורש,  עופר  סו"ב  ינחה  המקצועי  הפאנל  את 
חבר ועדת הבריאות בלשכה, והוא יעסוק בנושאים 
התחרות  אחרי;  שנים  ארבע   - הרפורמה  כמו 
בשיפור פוליסות מחלות קשות; תרופות בהתאמה 
אישית כחלק מפוליסת תרופות; שינויים עתידיים 

בפוליסות הבריאות בעקבות הקורונה; עתידו של 
הביטוח הסיעודי; פוליסת תאונות אישיות חדשה 

ב־2021 ועוד.
גם פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל הדסה עין כרם, 
יביא בהרצאה בפני סוכני הלשכה היבטים תלויי 
במערכת  פרטית  רפואה  כמו  ואחרים,  קורונה 
והוא  רותם  נטלי  תנחה  הכנס  את  הציבורית. 
ייפתח בדברים שיישא נשיא הלשכה סו"ב ליאור 

רוזנפלד ויו"ר ועדת הבריאות סו"ב איגור מורי. 
מסקרן  לעימות  האפשרות  נבדקת  כי  נודע 
במסגרת הכנס על רקע משבר הקורונה, בין ח"כ 
יפעת שאשא ביטון )ליכוד( יו"ר ועדת הקורונה 
בכנסת, לבין ח"כ עודד פורר )יו"ר סיעת ישראל 
ביתנו(, ששימש כיו"ר זמני של ועדת הכספים עם 

התפרצות המגפה בישראל.  

להרשמה לכנס

צור קשר 
לפרטים 
נוספים

הפנו אותם להשקעה 
בנדל"ן בארץ עם החברה 

הגדולה והמקצועית 
בתחום בישראל

צרו ערך ללקוחותיכם

https://bit.ly/3ikmyYu
http://citrine.activetrail.biz/wsl


| 8 באוקטובר 52020  02  02  02  02  02  חדשות | 

המוקדנית הבטיחה - החברה התנערה
בתביעה משפטית שהוגשה נגד הראל, בצירוף תמלול שיחת המכירה, טוענת התובעת 

- להבטחות בשיחה יש תוקף כמו לפוליסה עצמה < רונית מורגנשטרן

הראל נ הביטוח  חברת  של  מכירות  ציגת 
הבטיחה הבטחות בשיחת הטלפון שנערכה 
בינה לבין המבוטחת - אך אלה לא קוימו 
עת ארע מקרה הביטוח. כך עולה מתביעה שהוגשה 

לבית המשפט השלום בתל אביב, נגד החברה.
מכירות  נציגת  ידי  על  ש'  צורפה   2013 בשנת 
של חברת הביטוח הראל לפוליסת ביטוח בריאות, 
בהבטחה שינתנו לה תשלומים במקרה של תאונה, 
בשנת  עבודה.  כושר  ואובדן  נכות  שברים,  עבור 
בעקבות  הימנית.  בידה  ונפגעה  ש'  נפלה   ,2017
לה  נותרה  וכן  מעבודתה,  פוטרה  היא  התאונה 

נכות בגין שברים בידה.
עו”ד  באמצעות  הראל  חברת  אל  פנתה  ש', 
את  לקבל  וביקשה  ביטוח,  בתביעות  העוסקת 
חברת  ניסתה  ״תחילה,  לה.  התשלומים שהובטחו 
הראל להתנער לגמרי מהמקרה בטענה ש'הפוליסה 
מכסה אובדן כושר עבודה לתאונות בלבד׳, ומאחר 
שהמקרה של ש', כביכול אינו תאונה, היא אינה 
זכאית לתשלומי הפוליסה. עם זאת, שלחה חברת 
עבור  פיצוי  לתשלום  הכרה  מכתב  לש'  הראל 
׳שבר מתאונה׳, ושילמה לה 3,009 שקל”, מספרת 

עו"ד מאירה זוהר שייצגה את ש׳ מול החברה.
בין  התמוהה  לסתירה  הראל  את  הפנתה  עוה"ד 

נוסף  תשלום  לש'  החברה  שלחה  ואז  המכתבים, 
של  בסכום  מתאונה׳,  עבודה  כושר  ׳אובדן  עבור 
כושר  אובדן  חודשי  לארבעה  שקל  אלף  כ־15 

בלבד.
תביעה  ש',  של  בשמה  עוה״ד,  הגישה  משכך, 
לבית המשפט השלום בתל אביב, לקבלת מענקים 
נכות  ומענקי  עבודה  כושר  אובדן  עבור  נוספים 
מתאונה, בסכומים מצטברים של כ־89 אלף שקל 

נכון למועד בו הוגשה התביעה. 
עורכי  באמצעות  הראל  שהגישה  ההגנה  בכתב 
דינה, היא טוענת בין השאר, כי לש' ישנה זכאות 
כושר  אובדן  לתשלומי  בהראל  הביטוח  פי  על 
בזכאות  כופרת  היא  בלבד;  שנים  ל־3  עבודה 
נוספת לתשלום, בטענה שכושרה של ש' לעבודה 
לא נשלל, וכי יש רקע גופני קודם לפגיעה בגינה 

הוגשה התביעה. 

״הפתעה״ בשיחת המכירה
במסגרת בירור הטענות בבית המשפט, הסכימה 
נוסף לאובדן כושר  הראל לאחרונה לשלם סכום 
אולם,  שקל.  אלף  כ־13  של  בסך  ונכות  עבודה 
לשלם  שיש  הסכום  ליתר  ביחס  מחלוקת  נותרה 

לש'.
במסגרת בירור המחלוקות, ביקשה עו״ד של ש׳ 
מבית המשפט לקבל את קלטת שיחת המכירה של 
לנציגת  ש'  שבין  בשיחה  כי  ״התברר,  הפוליסה: 
הראל הבטיחה הנציגה לתובעת כיסוי ׳טוב מאד 
לחודש,  3,000 שקל  של   עבודה׳,  כושר  לאובדן 
אחרי 30 ימי המתנה, למשך ׳כל הזמן שהתובעת 
מגבלת  ללא  כלומר  לעבודה׳,  הולכת  ולא  בבית 

זמן״, טוענת עוה״ד.
שיחת המכירה הוגשה בימים אלו לבית המשפט, 
)קלטת  לביטוח  ההצעה  כי  הטענה,  בצירוף 
המכירה(, היא הבסיס החוזי המחייב להתקשרות, 
כאשר קיבול ההצעה מצד התובעת יוצר את החוזה 

המחייב.
מלמד  ״המקרה  זוהר:  מאירה  עו"ד  לדברי   
לא  הוא  הביטוח  פוליסת  הפקת  של  התהליך  כי 
שרשום  וממה  הכתובה  מהפוליסה  חשוב  פחות 
׳הפתעות׳  להתגלות  עשויות  זה,  בתהליך  בה. 
אין  לכן,  משפטית.  משמעות  בעלות  עובדתיות 
שיחות  של  ושקוף  נאות  גילוי  לדרוש  להסס 
מכירה, שאולי שכחתם מקיומן אך מסתבר כי הן 

בעלות משמעות ממשית״.
חברת הראל בחרה שלא להגיב.

*מבצע מתנת ההצטרפות עד סוף דצמבר 2020 *מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד והינה אחת לת"ז, תישלח לאחר שימוש ראשון 
בכרטיס - שובר המקנה מגוון אפשרויות בילוי לבחירה: ארוחת בוקר זוגית במבחר בתי קפה בפריסה ארצית או כניסה זוגית לסרט או מימוש במבחר רשתות ועוד מגוון 

אפשרויות נוספות לבילוי. השובר יישלח לאחר השימוש הראשון בכרטיס. *טל"ח.

או בטלפון: 03-6364645 להצטרפות למועדון ולהזמנת הכרטיס << 

מה שבטוח... לשכת סוכני ביטוח משתלמת לך
לשכת סוכני הביטוח וקבוצת ישראכרט במבצע מיוחד למצטרפים חדשים

 מתנת הצטרפות! 
שובר על סך 75 ₪ למימוש 
במסעדות וברשתות נבחרות*

 פטור קבוע 
מדמי כרטיס במשך כל תקופת 

החברות בלשכה

 חיוב שוטף +30 
בעסקאות בחו"ל גם באונליין! 
לרבות משיכות מזומן בחו"ל 

 מסגרת אשראי 
 חוץ בנקאית נוספת 

)למעט בנק מזרחי ויהב(

 הנחות והטבות במעל 4,000 
 בתי עסק ברחבי הארץ 

המעניקים הנחות במעמד החיוב

 מגוון הטבות נוספות 
 באתר המועדון

insurance.style.co.il

 אתר הטבות ואפליקציה 
אטרקטיבים ובלעדיים ללקוחות ישראכרט המעניקים לך מגוון הנחות 

digital.isracard.co.il והטבות בתחומים שונים

הצטרפו לכרטיס CORPORATE היוקרתי של מועדון לשכת סוכני ביטוח והתחילו ליהנות:

ההצטרפות עבור חברי לשכת סוכני הביטוח, עובדי משרד הסוכן, בני זוג וילדיהם מעל גיל 18 

https://4u.isracard.co.il/link/Insurance-Agents-Office-Club
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ימים אלה, כשצריך רק אישור עובד ואין ב
צורך באישור מהמעסיק כדי לצרף עובד 
לפנסיה, יש חברות ביטוח ששולחות את 
נוספים.  ביטוחים  ולמכור  "להסתובב"  עובדיהן 
באחת  יחסית(  )חדשה  קרה כשעובדת שכירה  כך 
מחברות הביטוח הגדולות, נשלחה לגייס לקוחות 
באחד מבתי החולים הגדולים במרכז. היא הצליחה 
למכור גם ביטוח בריאות לעובדת ובני משפחתה 

מטעם החברה ממנה היא מתוגמלת, כאמור.
ובעלת  ותיקה  סוכנת  יחזקאל,  אורנה  סו"ב 
)2015( מספרת כי  משרד אורנה סוכנות לביטוח 
המקרה הגיע לאוזניה בשיחה עם הלקוחה ובעלה, 
הפנסיות  את  אליה  להעביר  בפניה  הפצירו  שבה 

וביטוח הבריאות.  
"האישה אמרה לי שיש לה פוליסת ביטוח בריאות 
שרכשה שבועיים קודם לכן במקום העבודה שלה 
מידי נציגת חברת ביטוח, שטענה בפניה שחברת 
ביטוח זו 'עובדת עם בית החולים', דבר שאין לו 
העתק  את  אליי  גם שלחה  היא  במציאות.  אחיזה 
תמורת  שרכשה  המשפחתית  הבריאות  פוליסת 
720 שקל לחודש וקבלה בפניי שאינה יודעת איך 

תעמוד בפרמיות לאור משכורתה הצנועה כאחות 
כוח עזר באותו בית חולים.

"חשבתי לתומי שמי שמכר לה את הפוליסה 
לפנות  לה  והצעתי  ביטוח  סוכן  הוא 

שמדובר  לי  אמרה  היא  אבל  אליו, 
בנציגה של אותה חברה ולא סוכנת 

ביטוח". 
את  לבדוק  החליטה  אורנה 
מהלקוחה  וביקשה  לעומק  העניין 

כדי  הנציגה,  את מספר הטלפון של 
להתקשר אליה ולהציג עצמה כלקוחה 

פוטנציאלית.
לי  שהמליצו  לנציגה  "אמרתי 

עליה ושאני מעוניינת בביטוח בריאות, אבל לא 
לה  אמרתי  מייצגת;  היא  אותה  הביטוח  בחברת 
ששמעתי על שירות גרוע שמעניקה אותה חברה. 
ואינה  חברה  באותה  שכירה  שהיא  ענתה,  היא 

יכולה להציע לי פוליסה של חברה אחרת.
"עם זאת, היא סיפרה שהיתה שותפה עד לפני 
אותי  והפנתה  ביטוח  בסוכנות  חודשים  מספר 
לי  הסתבר  ואז  לשעבר.  שלה  השותף  הסוכן  אל 

שלמרות שהיא שכירה בחברת ביטוח, היא מפנה 
לידים לאותו סוכן ושהם עובדים בשיתוף פעולה. 
אולי היא אפילו מקבלת ממנו שכר על כל 

הפניה.
נציגה  אותה   – התחתונה  "השורה 
יכלה להציע לעובדת ביטוח בריאות 
בהרבה  זול  משפחתי  קולקטיבי 
החברה  מטעם  שמכרה  מהביטוח 
את  הפניתי  לכן  עובדת.  היא  בה 
הלקוחה להצטרף לביטוח הקולקטיבי 
מ־200  פחות  תמורת  החולים  בית  של 
שקל לביטוח משפחתי וללא הצהרת 
בריאות, לעומת ה־720 שקל שהייתה 
אמורה לשלם לחברת הביטוח באופן פרטי. תמורת 
עבודתי אפילו לא גביתי ממנה שקל. בקיצור, השוק 
אמינים  ולא  מקצועיים  לא  אנשים  מכיל  מכוער, 

ואין סוף לתחתית".
צוות הטיפול במתחזים בלשכת סוכני הביטוח, 
שבהובלת סו”ב ליאור הורנצ’יק, מ”מ וסגן נשיא 
הלשכה, קיבל את כל פרטי המקרה ומתכוון לטפל 

בו מול החברה. 

 שכירה בחברת ביטוח הפנתה לקוחות 
לסוכנות בה היתה שותפה

הפוליסה שהוצעה לאחת הלקוחות היתה יקרה פי ארבעה מזו שהיתה יכולה להשיג במסגרת מקום 
עבודתה • פרטי המקרה הועברו לצוות הלשכה לטיפול במתחזים < רונית מורגנשטרן
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אם הסוכן לא מגיע ללויידס

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il

לפרטים נוספים

לויידס מגיע לסוכן!

אורנה יחזקאל ׀ צילום: 
באדיבות המצולמת

https://www.ootb.co.il/
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 בצל הקורונה: מדינות אירופה ולשכות 
הביטוח ביבשת יוזמות סיוע לסוכנים

סו"ב יוסי מנור, חבר ועדת ההיגוי של איגוד לשכות הביטוח באירופה, סוקר את המידע שהתקבל באיגוד

גרמניה
בתחילת משבר הקורונה החליטו בלשכת הביטוח 
באמצעות  לחברים  משפטי  ייעוץ  לתת  הגרמנית 
עורכי הדין של העמותה ומשרד עורכי דין חיצוני. 
בנוגע  יומיומיות  לשאלות  השיבו  הלשכה  אנשי 
לנסיבות העבודה - מה נחוץ לעשות בסוכנות, איזו 
עזרה ניתנת על ידי הממשלה, מה לעשות כמעסיק 

ואיזה חובות יש למלא בחוזה עם המבטח.
בלשכה אומרים כי כתבו מכתב לקנצלרית כדי 
ליידע אותה על מצב סוכני הביטוח בגרמניה בזמן 
לנושאים  מקוונים  סמינרים  גם  וארגנו  המשבר, 

שונים כמו ניהול הסוכנות בזמן קורונה.

צרפת
המסמכים והחוזרים שהפיקו אנשי הביטוח בצרפת 
כדי לסייע לסוכנים בהכנת סוף הסגר עזרו לקבל 
מ־11  החל  הביטוח  בסוכנויות  הלקוחות  פני  את 

במאי.
הם שלחו דיווח על הסיוע הכספי ודחיית העלויות 
על  דיווח  לחבריו  שלח  הארגון  הוחלט.  שעליהם 

האמצעים השונים שנקבעו בתקופת הנגיף.
סוציו־אקונומי  סקר  לאחרונה  השיק  הארגון 

בעקבותיו תרמו 1,730 סוכנים.

שוויץ
הממשלה קיבלה יוזמות לתמיכה בעסקים, כולל 
פוטנציאל של סוכנויות ביטוח. לארגון לא הוגשו 

בקשות לתמיכה.
הלוואות   - ועצמאים  מפעלים  לטובת  אמצעים 
מעבר: בתמיכת הקונפדרציה השוויצרית כבטוחה, 
מעבר  להלוואת  גישה  יאפשרו  הבנקים  מרבית 
שתסייע למפעלים ועצמאים להתמודד עם בעיות 
הנזילות שנגרמות על ידי נגיף הקורונה. המגבלה 
 20 )מקסימום  שלהם  מהמחזור   10% על  נקבעת 

מיליון(.
ולעצמאים  למפעלים  לאומי:  ביטוח  דמי  דחיית 
יש אפשרות לדחות זמנית את תשלום דמי הביטוח. 
יש להם גם אפשרות להתאים את הסכום הרגיל אם 

סך שכרם ירד בצורה חדה.
החל  רגל:  ופשיטת  משפט  בית  הליכי  השעיית 
מ־19 במרץ ועד 19 באפריל 2020 )הארכה אפשרית 
על פי התקנות הפדרליות והקנטונליות(, לא ניתן 

להעמיד לדין חייבים ברחבי שוויץ.

לוקסמבורג
של  שלמה  שורה  קיבלה  הממשלה  בלוקסמבורג 
יוזמות כדי לעזור לעסקים להתגבר על התקופה. 
הממשלה  ידי  על  ניתנו  תמיכה  של  יורו   5,000
לא  שלהם  השנתית  שההכנסה  העצמאים  לכלל 
סוכנים  המזל,  לרוע  יורו.  אלף  ה־60  את  עברה 
בקטגוריה זו לא היו זכאים לקבל תמיכה זו מכיוון 

שסוכן הביטוח הוא עצמאי בעל מעמד מיוחד.
לשר  כתב  החדש,  הלשכה  נשיא  מאק,  פרנק 
האוצר כדי שגם סוכנים יוכלו ליהנות מהסיוע הזה. 
כי  ואישר  לפרנק,  אישי  באופן  השיב  האוצר  שר 
הוא עתיד להרחיב את הסיוע הזה לסוכנים זוטרים, 
עדיין  שלהם  השנתית  שההכנסה  לאלו  כלומר 
נמוכה מ־60 אלף יורו. ברור כי ההשפעה של משבר 
זה תורגש רק בתחילת השנה הבאה, כאשר נדע על 

מספר פשיטות הרגל והמובטלים.

קפריסין
קפריסין,  של  הרפובליקה   ,2020 במרץ  ב־16 
ולחברות  לעצמאים  פיננסי,  סיוע  תוכנית  הציגה 
שנפגעו מההתקפה. לרוע המזל סוכני הביטוח לא 
נכללו בתוכנית. לאחר שתדלנות חזקה של הלשכה 
מהקדנציה  נכללו  לביטוח  מתווכים  הקפריסאית, 

השנייה של התוכנית והלאה.
מקוונות  הדרכות  בלשכה  ערכו  ההסגר  במהלך 
 1,000 מעל  וסיפקו  סוכנים,  מ־250  למעלה  עבור 

שעות למידה. 

כל החברים תודרכו ביחס לאמצעים שברשותם, 
ועידות  באמצעות  יותר  יעילים  להיות  כיצד 
טלפוניות והצעות לתקשר עם לקוחותיהם לעתים 
קרובות יותר וקיבלו הסבר כיצד הם יכולים לעזור 

להם להתמודד עם הלקוחות.

איטליה
פי  נלווים על  ביטוח אימצה אמצעים  כל חברת 
בתדירות  שאומצו  אלה  את  לסכם  ניתן  מבחנים, 
הגבוהה ביותר כדלקמן: קרן מקדמה של הנציבות 
ב־2019;  תקופה  באותה  העמלות  לגביית  השווה 
תשלום מראש של תמריצים; סקירת תקציב ויעד 
תמריץ  של  חדש  סוג  מסוימים  ובמקרים   2020
ממה  גדול  חלק  של  תשלומים  עיכוב  כלכלי; 

שהסוכנויות היו חייבות לחברה.
הוא  הביטוח  תחום  כי  החליטה  איטליה  ממשלת 
"שירות חיוני". זה היה אתגר שכל הסוכנים לקחו 
בלי שום תמיכה אחרת מזו של הלקוחות. הסוכנים 
למשך  יורו   600 של  סכום  קיבלו  זאת  שביקשו 
חודשיים. הסוכנים יכלו גם לבקש אחוז מההכנסה 
באפריל 2019, אם הפסדיהם הסתכמו ב־30%. החזר 
נזק  או  לרכב  ששולמה  הפרמיה  על  ללקוח  כספי 

רכוש בסדר גודל של עד שלושה חודשים.

הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של איגוד לשכות 
של   MDRT מטה  ויו"ר  באירופה  הביטוח 

אירופה ואוקיאניה

shutterstock :מהלוואות ועד הדרכות סוכנים: פעולות הסיוע מהן נהנים הסוכנים באירופה | צילום 



מר אלון גל
המאמן הלאומי

בעלים תות תקשורת ותוצאות

פרופ' זאב רוטשטיין
מנכ"ל 

מרכז רפואי 'הדסה'

מר יואב אבן
כתב לענייני בריאות

חדשות ערוץ 12

ח"כ יפעת שאשא-ביטון
יו"ר וועדת הקורונה

מפלגת 'הליכוד'

ח"כ עודד פורר
חבר וועדת הקורונה

מפלגת 'ישראל ביתנו'

סו"ב איגור מורי
יו"ר

וועדת הבריאות

גב' נטלי רותם
מנחת הכנס

עו"ד עדי בן אברהם
היועץ המשפטי

של הלשכה

סו"ב ליאור רוזנפלד
נשיא

לשכת סוכני הביטוח בישראל

גב' דפנה שפירא
משנה למנכ"ל 

ומנהלת תחום ביטוח 
בריאות, 'הפניקס'

גב' אורית קרמר
משנה למנכ"ל 

מנהלת תחום ביטוח בריאות, 
'מנורה מבטחים'

גב' שרון דונסקי
סמנכ"ל, מנהלת מחלקת 
מחקר ופיתוח מוצרים, 
'הראל ביטוח ופיננסים'

גב' פנינית  וינשטיין
סגנית מנהלת 
אגף הבריאות, 

'איילון חברה לביטוח'

מר דיוויד ארנון 
משנה למנכ"ל 

ומנהל חטיבת הבריאות, 
'כלל ביטוח ופיננסים'

ד"ר אודי פרישמן
יועץ לזכויות רפואיות 
ולתביעות למבוטחים

גב' דורית שכטר
יועצת

תביעות בחיתום

עו"ד רפאל אלמוג
יועץ משפטי לסוכני הביטוח 

בתחום בריאות והסיעוד

עו"ד איילת ערוסי
מאמנת

למקצועיות בבריאות

עו"ד שי אופז
יועץ

ביטוחי בריאות וסיעוד

21.10.2020

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות - מאתגר להצלחה

פתוח
לכולם!

להרשמה לחצו כאן

https://ws.eventact.com/health2020
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על משמעות מאגרי המידע והגנת 
הפרטיות 

אלו אמצעי הזהירות המחויבים טרם מילוי הפרטים באתרים מתחזים< סו"ב ורדה לבקוביץ

מידע חשוב לסוכנים | 

ולהבין כ לדון  שנוכל  די 
במספר  אתחיל  הנושא  את 

מושגים בסיסיים להבנה:

1. מאגר מידע - אוסף נתוני מידע, 
אופטי  או  מגנטי  באמצעי  המוחזק 

והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט –
שאינו  אישי  לשימוש  אוסף   )1(

למטרות עסק; או
ודרכי  )2( אוסף הכולל רק שם, מען 
יוצר  אינו  שכשלעצמו  התקשרות, 
בו פגיעה בפרטיות לגבי  איפיון שיש 
בו,  כלולים  ששמותיהם  האדם  בני 
לתאגיד  או  האוסף  שלבעל  ובלבד 

בשליטתו אין אוסף נוסף;
"מידע"?  המילה  הגדרת  ומהי 
נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו 
בריאותו,  מצב  אישותו,  צנעת  האישי, 
המקצועית,  הכשרתו  הכלכלי,  מצבו 

דעותיו ואמונתו;
2. ניסוח מקובל שאיננו משפטי - 
מצד  הכולל  ממוחשב  מידע  מאגר  כל 
אחד פרטים אישיים מזוהים, כגון: שם, 
"מידע"  כולל  שני  ומצד  צילום,  ת.ז., 
מזוהים  אישיים  פרטים  לאותם  השייך 

- נכלל בהגדרת "מאגר מידע" על פי חוק הגנת 
הפרטיות וחלים עליו כל הוראות החוק והתקנות, 
אופן  מאגר,  מנהל  מינוי  המאגר,  רישום  כגון: 

השימוש במאגר, אבטחת מידע ועוד.
מאוד  הרחיבה  הקיימת  הפסיקה   - פסיקה   .3
את המונח "מידע" וכללה בו למשל את ההגדרה 

"ענייניו הפרטיים של אדם".
בעל  את  מחייב  החוק   - מידע  במאגר  שימוש 
להודיע  למאגר,  המידע  איסוף  בשלב  המאגר, 

לנושא המידע:
)1( אם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור 
ברצונו  תלויה  המידע  שמסירת  או  המידע,  את 

ובהסכמתו;
)2( המטרה אשר לשמה מבוקש המידע;
)3( למי יימסר המידע ומטרות המסירה.

מאגרי  את  לרשום  לדאוג  חייבים  ביטוח  סוכני 
המידע שברשותם ולהגן על תיק הביטוח שמנוהל 
המבוטחים  של  האישיים  הפרטים  ועל  ידם  על 
משרד  של  העסק  של  המרכזי  מהקניין  כחלק 

הסוכן.

של  ייעודיות  תוכנות  עם  בשוטף  עובדים  אנו 
מידע  מנהלים  אנו  שבאמצעותם  ספקים  מספר 
אנו  ועליהם  הסוכן  משרד  של  וחשוב  רגיש 
אלו  לתוכנות  שנתיים.  שימוש  דמי  משלמים 
האישיים  כל הפרטים  כולל  קנייננו,  כל  מתווסף 
של מבוטחינו ומסמכים אישיים, שיחות מוקלטות 
ועוד. כל החומרים הללו הם חלק ממאגר המידע 

שאנו מחויבים לרשום ולהגן עליו. 
חשוב להירשם בפנקס מאגרי המידע לפי סעיף 
המשפטים  במשרד  הפרטיות  הגנת  לחוק  12א 
מנהל  שם  פרטים:  מספר  זו  במסגרת  ולכלול 
המאגר; פרטי בעל מאגר המידע; שם בעל המאגר; 
במאגר)סוג  המידע  על  פרטים  המאגר;  בעל  סוג 
המידע במאגר;  נועד  להן  מידע במאגר(; מטרות 

מחזיק במאגר המידע )מס זיהוי ושם המחזיק(; 
תקנות  גם  יש   2018 משנת  החל  בנוסף, 
שמחייבות ניהול ואבטחה של מאגר המידע, דבר 

שמחייב התייעצות וליווי מקצועי. 

הבהרות
אין ברישום מאגר מידע בפנקס מאגרי המידע 
נאסף  במאגר  שהמידע  לכך  אישור  להוות  כדי 
הגנת  חוק  להוראות  בהתאם  שימוש  בו  ונעשה 

הפרטיות התשמ"א־1981.
על  מבוסס  המידע  מאגר  בפנקסי  הרישום 
המידע  מאגר  בעל  על  המאגר.  בעל  הצהרת 

מכוח  חובות  מספר  מוטלות  מאגר  ומנהל 
הרשם,  והנחיות  התקנות  החוק,  הוראות 

חל איסור לעשות שימוש במאגר בשונה 
מהמטרות שנקבעו ושנרשמו בתהליך 

רישום המאגר


shutterstock :צילום | 

אין ברישום מאגר מידע כדי 
להוות אישור לכך שהמידע 
במאגר נאסף בהתאם לחוק 

הגנת הפרטיות
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המפורסמים באתר הרשות להגנת הפרטיות.
ברשתות  בפרסומות  נתקלים  אנו  כאשר 
לקבל  כדי  אישיים  פרטים  וממלאים  החברתיות 
מידע שמציעים  לנו, כמו הנחות ובדיקות זכאות, 
מימושים שהמדינה מעניקה, זה ממש מושך אותנו 

להמשיך בתהליך.
לעבור  אפשרות  לנו  שאין  מגלים  אנו   - ואז 
אנו  שבה  שורה  על   V סימנו  לא  אם  מסך 
מצהירים שאנו מסכימים לתקנון של האתר. לכן 
עלינו לעצור מיד ולתהות על מה אנו מסכימים? 
לא קראנו את התקנון ואת תכניו, ספק אם אפשר 
להבין תקנונים שמנוסחים על ידי עורכי דין ולא 
שלנו  האישיים  הפרטים  עם  יעשו  מה  לנו  ידוע 

והאם יסחרו בהם מול צד ג' למכירה חדשה.
אחד האיסורים בחוק הגנת הפרטיות הוא לקחת 
ידיעה.  ללא  כלכלי  לאירוע  אותו  ולהפוך  מידע 
זוכרים את המקרה עליו דיווחנו בצוות המתחזים 
זו דוגמה לשימוש  על אפליקציה לניהול חשבון? 

במידע ללא ידיעה.
חל איסור חמור לעשות שימוש במאגר בשונה 
רישום  בתהליך  ושנרשמו  שנקבעו  מהמטרות 
סוכני  לשכת  נשיא  מנור  ליוסי  פניתי  המאגר. 
נושא  את  זיהה  אשר  2001־2007  בשנים  ביטוח 
בכרטיסי  המידע  מאגרי  בנתוני  הפרוץ  "הסחר" 
שגובה  פרסום  אמצעי  ובכל  ברשתות  האשראי 

מיידעים ממבוטחים עוד בזמן כהונתו בלשכה.
"סחר"  הנושא של  בולט  הביטוח  בענף  לדבריו, 
הרשאה.  ללא  הלקוחות  של  בנתונים  בשימוש 
חמורים  צעדים  לנקוט  צריכה  ההון  שוק  רשות 
המילה  את  בתוכו  המכיל  פרסום  שכל  ולחייב 
על  יידרש  לתחום  הקשור  וכל  פיננסים  ביטוח, 
כתובת  רישיון,  מספר  בשמו,  להזדהות  חוק  פי 

המפרסם ומספר טלפון.

זיקה למומחה
ייתכן  שלא  כך  רגיש  מאוד  הביטוח  נושא 
לו  תהיה  לא  בתחום  פרסום  מתפרסם  שכאשר 
זיקה לבעל רישיון מומחה כחוק. מנור הקביל את 
הנושא למדינות אירופה שם נושא הפרסום מעוגן 
בחוק אם זוהה פרסום אשר מטעה את הציבור מיד 
תובעים את המפרסם ונוקטים בעיצומים בסכומים 
כבדים מאוד, בישראל הרשות להגנת הצרכן לא 

מטפלת בתחום  הביטוח .
לבין  ההון  שוק  רשות  בין  שיתוף  מציע  מנור 
בנושא  הכאוס  שיבוטל  כדי  המשפטים  משרד 
שימוש וסחר במאגרי מידע. רעיון מעניין שדורש 
בתחום,  מומחים  של  ורצינית  מעמיקה  חשיבה 
הביטוח  וסוכני  הביטוח  בענף  מרכזיים  גורמים 

ומשפטנים.
לסיכום הנושא מההיבט המשפטי פניתי אל עו"ד 

שלומי הדר ממשרד גבע הדר שהבהיר כי בשנים 
גוברת האכיפה בנושא מאגרי המידע,  האחרונות 
בתקשורת,  בנושא  המודעות  הגברת  עם  וזאת 
ובעקבות אירועי סייבר שהמחישו את האיום על 
אחר  במילוי  הרבה  החשיבות  ואת  המידע  מאגרי 
שנכנסו  מידע  ואבטחת  הפרטיות  הגנת  תקנות 

לתוקף בשנת 2018. 
לעמוד  ביטוח  סוכן  כל  מחייבות  התקנות 
בהנחיותיהן וזאת לצד חובת רישום מאגר המידע. 
רשות  מטעם  ביקורות  אף  בוצעו  האחרונה  בשנה 
הגנת הפרטיות במשרדי סוכני ביטוח תוך שנעשתה 
ותקנות  החוק  הוראות  יישום  לגבי  עומק  בדיקת 
הגנת הפרטיות, והיד בעניין זה עוד נטויה. על כן, 
החשיבות הרבה להקפיד במילוי הוראות החוק גם 
כדי להבטיח שמירה על הפרטיות וגם כדי להבטיח 
הגנה מתאימה והולמת על קניינו של סוכן הביטוח.

אני מודה למר משה שפר מחברת משה אבטחת 
ענ"א ומערכות מידע תכנון יעוץ הדרכה ופיקוח 
גבע  גון  עו"ד  של  ובהמלצתו  בנושא  לי  שסייע 

ממשרד גבע הדר.

מאמר | 

ראו הוזהרתם הפרטים שלכם הם שלכם 
בלבד. שמרו עליהם מפני הלא נודע.

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

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

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

https://bit.ly/2ZGPR0Q
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ין מי שלא מכיר אותו בעולם הביטוח, א
סוכן ותיק, בעלים של משרד גדול אותו 
ירש עוד מאביו ז״ל. המשרד התרחב עם 
וצוות  מזכירות  סוכנים,  עשרות  מעסיק  השנים, 

תפעולי.
במגדל  נוספת  קומה  רכש  הוא  לאחרונה 
המשרד  את  ושיפץ  ממוקמים  הם  בו  המשרדים 
העיניים”,  לכולם  “שיצאו  מטורפת.  בהשקעה 
 היה נוהג להגיד לאשתו. “גם ככה כולם קנאים”.
היא הקשיבה ושתקה. אף פעם היא לא אהבה את 

הטעם שלו בעיצוב ולא הבינה על מה המהומה. 
המשרד  גם  בשקל,  וצלצולים  רוח  אצלו  “הכל 
נראה ככה, כאילו יוקרתי, את הכל הביא מחנות 
ציינה  ככה”,  ושווה  ככה  נראה  בשטחים,  שמכיר 
בפניי. ניתן היה בנקל לזהות את המרמור בקולה, 
מרמור שצברה במהלך שנות הנשואים שלהם יחד, 
מהתחושה  שלה,  מהלבד  בעיקר  שנבע  מרמור 
גם  בגדים,  ריהוט,  בעיצוב,  שלו  הטעם  שכמו 
חוץ  “כלפי  מזוייפת.  זולה,  היא  שלהם  הזוגיות 
אנחנו נראים כמו זוג השנה”, היא מספרת. “בפנים 
הכל רקוב, בודד, כלום. עכשיו כשהילדים גדלו, 

הלבד התעצם.
לקום  של  ברעיון  משתעשעת  הייתי  “שנים 
בתחושות  ששיתפתי  פעם  כל  אבל  וללכת, 
סודי  אשת  שלי,  טובה  הכי  החברה  את  האלו 
סיכמנו  הלימודים,  מימי  עוד  רבות  שנים  כבר 
באמת  מה  אבל  תכל’ס,  שורה:  באותה  המצב  את 
כלפי  הרי  משפחה?  לפרק  שווה  שבגללו  לי  רע 
עובד  חרוץ,  הוא  כלפיי,  בכבוד  נוהג  הוא  חוץ 
יש  שבחוץ  לחשוב  ‘אפשר  טוב.  ואבא  קשה 
מציאות טובות יותר’, הייתי משכנעת את עצמי, 
להחליף? עכשיו  מה  אז  אליו,  התרגלתי   כבר 

ואם אתגרש ממנו מה יהיה איתי? מי ידאג לי אם 
לא הוא? 

"הוא תמיד מספר שקשה וכל פעם יש איזה עניין 
כספי שצץ, אבל החיים שלנו ממש בסדר, אפילו 
בשנה,  פעמים  שלוש  לחו”ל  נסיעות  טובים.  די 
יותר  עוד  וקברתי  שנים.  חשבתי  ככה  מסעדות, 

עמוק את הקולות שצצו בפנים והרגישו אחרת”.

“נוח שלא לבדוק”
המון  נוסע  הוא  איך  לי  לספר  המשיכה  היא 
להצטרף  אוהבת  פחות  היא  בארץ,  לכנסים 
תמיד  הלשכה.  של  האלה  ההמוניים  לאירועים 
התחושה  שמרכלים.  אותה,  שבוחנים  מרגישה 

המטרידה הזו רק התעצמה בכל פעם שהם נתקלו 
בקולגות שלו.

היא  “המבטים”,  להגיע.  אהבה  לא  למשרד  גם 
אותי  אוהבים  לא  שהם  חשבתי  “פשוט  מספרת, 
שעושים  מבטים  בי  נועצים  תמיד  הם  זה  ובגלל 

צמרמורת בכל הגוף”.
כנס  מעוד  שחזר  לאחר  האחרון,  הקיץ  בסוף 
באילת, הגיעו אליה לחשושים. תמיד היה משהו 
נוח  “היה  מזה.  להתעלם  דאגה  היא  אבל  ברקע, 
יותר לא לבדוק”, היא מספרת. “אבל כשמטיחים 
לך בפרצוף כבר אי אפשר להתעלם. המידע זרם 
מסתובב  שלי  שהבעל  שונים,  אנשים  מכמה  אלי 
צעירה  יפיפייה,  ג’ינג’ית  בחורה  עם  מדי  צמוד 
נכנסים  רוקדים,  יחד,  אוכלים  נצפו  הם  מאוד. 

לארוחת הבוקר יחד. יותר מדי יחד”.
מדובר  כי  בפניה  לציין  דאגו  הטובות  הנשמות 
בפייסבוק  מהיר  חיפוש  דרכה.  בתחילת  בסוכנת 
העלה תמונה ופרטים. “היא יפה. יופי שאי אפשר 

לשכוח”, היא מתארת בפנים כואבות. 
נחקק.  זה  אחת,  פעם  רואים  שאם  שברור  “כזה 
היא בכלל מאזור באר שבע, לא ברור מה הקשר 
יכולתי  ביניהם חוץ מהמקצוע. אבל פה כבר לא 
מתוכי  צרחו  שכבר  הקולות  את  לקבור  להמשיך 

– תתעוררי”.

 החלק החסר בפאזל
היא  הסיפור.  את  לבדוק  החליטה  היא  הפעם 
וכשעלו  מהמשרד  שישוב  בערב  לו  חיכתה 
צילום מסך  לו מהנייד שלה  היא הראתה  למיטה 
בתוכחה שאלה  זו?”,  “מי  היפה.  הג’ינג’ית   של 

“ואל תשקר לי אני יודעת הכל”, תיארה בפני איך 
מזלה.  את  ניסתה  אבל  כלום,  ידעה  לא  למעשה 
מהתגובה שלו היא כבר הבינה את מה שהיה חסר 

לה בפאזל. לא היה צריך לפרט יותר מדי.
מהמיטה  זינק  הוא  לאדומות.  מיד  הפכו  “פניו 
שאני  להתקפה,  ועבר  הכחיש,  ואז  התגונן,  ומיד 
הזמן  עם  מסריחים.  תרגילים  לו  ועושה  קנאית 
המידע החל לזרום ממנו. בקיצור היה ברור שיש 
ממש  זו   - הרע  במקרה  הטוב,  במקרה  רומן  שם 
אהבה. קשר של למעלה משנה. קשר די צמוד כזה 
של  בחייו  האחד  ממשית  התעניינות  גם  שכולל 

השני”. היא מתארת ומדי פעם קולה נשבר.
הלילה הלבן שעברה והבוקר למחרת היו קשים, 
היא ממשיכה לתאר. “שעות חשבתי עם עצמי מה 
אני רוצה, אמיתי מבפנים, בלי הפחד. אם זה כבר 
מה  אותי,  רוצה  לא  ספק שהוא  ואין  בפניי  הוטח 

באמת אני רוצה?
חושים,  טישטוש  עד  שתיתי  “בכיתי, 

 סוכן כפול: תחושות הבטן לרוב 
לא משקרות

 היחסים בין סוכן ביטוח מצליח ואשתו עלו על שרטון והזוג נדרש לקבל החלטות גורליות • אך גם 
כשמדובר בדברים החשובים ביותר עבורנו, כמו בית ומשפחה, חשוב שלא לפחד מהפחד < עו”ד גלית צור



מאמר | 

shutterstock :המידע זרם אלי מכמה אנשים". למצולמים אין קשר לידיעה | צילום“
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בכיתי שוב. זרקתי אותו מהבית שיהיה לי באמת 
שקט לחשוב. והחצוף קפץ על המציאה, ארז וטס 

במהירות האור, פשוט נעלם מביתנו המשותף.
שלו  הדין  מעורך  מכתב  גם  הגיע  שבוע  “תוך 
אגע  לא  אני  לפיו  הגון,  להסכם  להגיע  שהציע 
במשרד והוא ישאיר לי את כל הבית. יש לנו בית 
שווה, באמת. והאמת מתאים לי. מי צריך לבדוק 
עכשיו מה שווה המשרד הזה, להיכנס לכל הבלאגן 
לי  נראה  העוגן.  זה  לי,  חשוב  הבית  הזה?  הכואב 
חתימה,  לפני  שנייה  אבל  זה.  על  ללכת  ששווה 
אוויר  סיימה, לקחה  היא  אני פה מולך לבדיקה”. 

ושחררה אותו עם אנחה כבדה.

ממשא ומתן למלחמה
קראתי את המכתב וההצעה שצורפה אליו שוב 
הזו שמשהו טוב מדי לא  וההרגשה  ושוב. קראתי 
לבדוק  לנו  לאפשר  חייבת  “את  ממני.  הרפתה 
לעומק מה קורה שם במשרד. תיקי לקוחות, שווי 
עסק, מצב החברה, חברות נוספות הכל. זה לא זול 

ולא קצר, אבל בתחושה שלי חייבים”.
לנו  לקח  ירוק.  אור  לנו  לתת  שבוע  לה  לקח 
ולא  לבדוק.  המומחים  מיטב  עם  יחד  חודשיים 

התגלה שום דבר חריג.
אצלו  חתימה  לקראת  משותפת  פגישה  תיאמנו 

לנהל  לא  חריג  באופן  התעקשתי  אני  במשרד. 
אותה במשרדי עורכי הדין. האמת שהייתי סקרנית 
לי  שסיפק  מה  המדוברת.  האימפריה  את  לראות 

תירוץ מושלם.
שלו  למשרד  בכניסה  כבר  הגיע,  הפגישה  יום 
הבנתי למה היא תיארה את סגנון העיצוב שלו כפי 
שתיארה. הוא ממש לא היה לטעמי. המשרד גדול, 
בעודנו  הישיבות  לחדר  עד  מבואה  דרך  צעדנו 
על  שנתלו  מצועצעות  תמונות  פני  על  חולפים 

הקירות.
שהאדון  עד  שנמתין  בקשה  נחמדה  מזכירה 
יצטרף אלינו והציעה בינתיים שתייה חמה לכולם.
“אני חייבת לשאול אותך מי עיצב את המשרד 
הזה”? שאלתי חצי בחיוך. “הבוס עיצב הכל, לבד. 
נכון שהוא מוכשר?”, ענתה בהתלהבות ובלי שמץ 

של ציניות. “אבל זה לא ממש חוכמה, שהחבר שלך 
שהוא הצייר הכי מבוקש בברלין, מצייר עבורך את 
כל יצירות האומנות – נכון?”, הוסיפה בהתרגשות. 
זינקתי מהכיסא, מלמלתי משהו על לדחות את 
הפגישה, בתירוץ שקיבלתי הודעה דחופה מהבית. 
לקוחה  אחריי  גוררת  כשאני  ויצאתי  התנצלתי 
לשמאי  היה  שעשיתי  הבא  הטלפון  מופתעת. 

שמתמחה באומנות.
שבוע אחרי קיבלנו את חוות הדעת שלו. לנוכח 
ההערכה שלו, והמספר העצום שהתנוסס על הדף, 
הגשנו מיד בקשה ליישוב סכסוך וצו מיידי. נגמר 

המשא ומתן, מתחילה מלחמה.
שלוש מסקנות חשובות: בדרך כלל הצעה טובה 
עם  לבדוק  תמיד   – חשודה  סתם  לא  היא  מדי 
לחשוש;  ולא  לחסוך  לא  מקצוע.  ואנשי  מומחים 
שלנו,  לבפנים  להקשיב  בטן,  לתחושות  להקשיב 
הוא בדרך כלל אומר לנו הרבה ואנו נוטים להדחיק 
אותו; כולנו מפחדים, זה טבעי ואנושי בעיקר שזה 
נוגע למה שהכי חשוב לנו - בית, משפחה, ילדים, 
אסור  אבל  רווחה.  אישי,  ביטחון  כלכלי,  ביטחון 
בצעדים  מלנקוט  מאיתנו  וימנע  ישתק  שהפחד 
הכרחיים. להיות אקטיביים, לבדוק, לברר, לקבל 

מידע, לשתף, ובעיקר - לא לפחד מהפחד.

הכותבת היא עורכת דין ומגשרת

 שירביט חוזרת להוביל את ביטוחי 
הרכב לעובדי המדינה

 65% מכלי הרכב של עובדי המדינה יבוטחו בחברה • על פי תוצאות מכרז החשכ"ל, הראל 
ביטוח תבטח את ה־35% הנותרים < רונית מורגנשטרן

אלמנטר | ביטוחי רכב

מאמר | 

בסוף הקיץ האחרון, לאחר שחזר 
מעוד כנס באילת, הגיעו אליה 

לחשושים. תמיד היה משהו ברקע, 
אבל היא דאגה להתעלם מזה. 
“היה נוח יותר לא לבדוק”, היא 
מספרת. “אבל כשמטיחים לך 

בפרצוף כבר אי אפשר להתעלם”

העיקרית ח הזוכה  היא  שירביט  ברת 
במכרז החשכ"ל לביטוח הרכב לעובדי 
תבטח  החברה   .2021 לשנת  המדינה 
 65% הכל  ובסך  רכב,  כלי  אלף  מ־30  למעלה 
ג'  צד  ביטוח  )כולל  העובדים  של  הרכב  מכלי 

בלבד(. ב־35% הנותרים זכתה הראל ביטוח.  
של  הרכב  לביטוחי  הקודם  במכרז  הזוכות 
כ־65%  המבטחת  מגדל,  היו  המדינה  עובדי 
מכלי   32% עם  הראל  המדינה,  עובדי  מרכבי 
הרכב ושירביט עם נתח של 3%. שירביט היתה 
בעבר מבטחת מובילה של כלי הרכב של עובדי 
את  להוביל  חוזרת  היא  שנים  ולאחר  המדינה, 

שוק הביטוח הזה כמבטחת עיקרית.

ירידה במחירים 
)2019־2020(  לשנתיים  היה  הקודם  המכרז 
ובמכרז הנוכחי חזר האוצר למתכונת של שנה. 
בוטחו   2020 בשנת  החשכ"ל,  הודעת  פי  על 
בפרמיות  רכב  כלי  אלף  כ־59  המכרז  במסגרת 

בשווי כולל של כ־263 מיליון שקל.
את  רשמית  פרסם  לא  עדיין  האוצר  משרד 
 ,2020 בספטמבר  ב־8  שנסגר  המכרז  תוצאות 
אבל נודע כי קיימת ירידה גם במספר כלי הרכב 
במחירים  ירידה  וגם  החדש  במכרז  המבוטחים 

המוערכת בכ־10%.

את הירידה במחירים מסבירים בשוק גם בעובדה 
מראש,  לחברות  יועבר  הפרמיות  עבור  שהכסף 
לירידה  שהביא  הקורונה  שמשבר  בכך  וכן 
הרכב  כלי  של  הנסועה  בהיקף  משמעותית 
לירידה  יביא,  ועוד  שהביא,  מה  המבוטחים 

בתביעות.

 shutterstock :בשנת 2020 בוטחו במסגרת המכרז כ־59 אלף כלי רכב | צילום
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 לא כזה פשוט: ניהול עסק משפחתי 
והעברה בינדורית

סו״ב תדהר סאטובי, יו״ר הוועדה הבינדורית, מראיין את רו״ח יניב וולף בנושא ניהול 
העסק בכלל ועסק משפחתי בפרט וגם - העברה נכונה של העסק לדור ההמשך

גדול ל זהו אתגר  נהל עסק עצמאי 
תחום  באיזה  משנה  ולא  מאוד 
הוא  כשהעסק  פעילות.  והיקף 
אתגרי  סביב  המורכבות  עולה  משפחתי, 
בני  בהתנהלות  הנוספים  העסק  ניהול 

המשפחה בעסק ובבית.
מחברת  וולף  יניב  רו"ח  עם  בשיחה 
"תוצר פיננסים – משפחתי", הוא עונה על 
שאלות בנוגע לניהול העסק בכלל והעסק 
המשפחתי בפרט והעברת העסק לדור הבא 

או ייסוד שיתוף פעולה עם צד ג'.
איך יכול בעל עסק לשפר את התוצאות 

העסקיות שלו?
"1. למידה - באמצעות קורסים מקצועיים 
העסקיים.  המושגים  והכרת  עסק  לניהול 

בנושאים  וההבנה  הידע  חוסר  למשל  בולט 
בעיניים  סומכים  רבים  עסקים  בעלי  כספיים; 
המס  ויועצי  שלהם  החשבון  רואי  על  עיוורות 
ומגיעים אחת לשנה בכדי "לחתום על הדוחות"; 
את  מבינים  ולא  מתעניינים  ולא  שואלים  לא 

הדוחות הכספיים שלהם.
״כך גם בכל הקשור להתנהלות הפיננסית מול 
להתנהל  לומדים  היו  עסקים  בעלי  אילו  הבנק. 
נכון מול הבנק, היו נמנעים המון החזרי שיקים 
לסגירת  גורמות  שלעיתים  בחשבונות  והגבלות 
העסק. הם גם היו מקבלים אשראי גבוה וזול יותר 

לצורך הפעילות העסקית או ביצוע השקעות.
"2. ליווי מקצועי - להיעזר ביועצים מומחים 
בתחומים שונים; מנהל כספים לניהול רווחי של 
הלקוחות  קהל  להגדלת  לשיווק  מומחה  העסק, 
בניהול  לסייע  שיכול  תפעול  מנהל  והמכירות, 
מומחים  ועוד  העסק  של  יותר  ורווחי  איכותי 

ויועצים בתחומים שונים.
״הדרך המיטבית היא שילוב של השניים״.

מהם הדגשים העיקריים בניהול עסק בתחום 
הביטוח והפיננסים?

בדרישות  מאופיין  והפיננסים  הביטוח  ״תחום 
רגולציה  בשינויי  מקצועי,  לידע  גבוהות 

שדורשים התאמות של העסק ובתחרות גדולה.
״מרבית העוסקים בתחום זה הינם אנשי מכירות 
הביטוח  שסוכני  העובדה  במשק.  שיש  מהטובים 
הם אנשי מכירות מעולים מצוינת לצורך הגדלת 
ההכנסות, ואולם לעיתים היא גם לרועץ מאחר 
שאנשי מכירות מכוונים לרוב לשורת ההכנסות 

ומתעלמים משורת הרווח.
של  הרווחיות  את  יבדקו  הביטוח  סוכני  ״אם 

פעילותם, הם יראו שלעיתים בשינויים מסוימים 
הם יכולים להרוויח הרבה יותר״.

הכל טמון בתקשורת
מהם  משפחתיים,  בעסקים  המתמחה  כיועץ 
האתגרים המיוחדים בניהול העסק המשפחתי?

״כולנו מכירים את המשפט ׳אסור לעשות עסקים 
כי  מראה  הסטטיסטיקה  זאת,  ובכל  משפחה׳;  עם 

לפחות 50% מהעסקים בישראל הם משפחתיים.
״עסק משפחתי גורר אתגרים נוספים לאתגרים 
וזאת בשל ערבוב בין  הרגילים של ניהול עסק, 
מהעסק  העסקית  שונות:  תקשורות  סוגי  שני 

והרגשית מהמשפחה. 
התקשורת  ביחד,  עובדים  המשפחה  ״כשבני 
העסקי;  הניהול  לתוך  נכנסת  המשפחתית 
קונפליקטים בין בני המשפחה מקרינים על ניהול 

עובדים  כשאחים  כן,  כמו  ולהיפך.  העסק 
בעסק המשפחתי לצד ההורים, מתחילות לא 
ניהול  בנושאי  וכבוד  ירושה  מלחמות  פעם 
מצטרפים  והחתנים  הכלות  כשגם  ובעלות, 

ל׳חגיגה׳ והעסק עלול להסתבך יותר.
״עסק משפחתי יכול להיות הצלחה נפלאה, 
עם יכולת לפרנס את כל המשפחה ואפילו 
ותכנון  ניהול  יש  אם  הבאים,  הדורות  את 
המשפחתית,  התמיכה  לצד  נכון  עסקי 

האכפתיות והעזרה הדדית.
מעצמם  נעלמים  לא  האלה  ״האתגרים 
בניהול  המתמחים  ביועצים  להיעזר  ורצוי 
תקשורת  ליצר  יידעו  אלה  משפחתי;  עסק 
תוך  למשפחה  העסק  בין  וסינרגיה  נכונה 
הפרדה במקומות הנדרשים וחיבור וסנכרון 

במקומות אחרים״.
העברת העסק לדור הבא - איך ומתי מתחילים 

את התהליך? 
״זו אחת מהסוגיות הקשות והמאתגרות ביותר 
איתם מתמודד בעל העסק, בדרך כלל לקראת או 

עם פרישתו. 
״עומדות בפניו שתי אפשרויות: 1. כשיש דור 
כשאין   .2 העסק.  את  להמשיך  שרוצה  המשך 
דור המשך ואז יש למעשה צורך במכירת העסק 
עם  מניבים  פעולה  שיתופי  ליצור  או  ג'  לצד 
משפחה  יורשים/בני  מספר  ישנם  כאשר  ג'.  צד 

המעוניינים, גדל האתגר התכנוני משמעותית.
באמצעות  התהליך  את  לתכנן  צורך  יש  ״לכן, 
מומחים  ומשפטיים  עסקיים  פיננסים,  יועצים 
משפטיות  מסוימות,  מורכבויות  הליך  לכל  לכך. 
וניהוליות, שיש לתת עליהן את הדעת באמצעות 

יועצים מומחים.
להעברת  מקדמי  תכנון  כשאין  מקרה,  ״בכל 
הניהול והשליטה בעסק ונוצר ׳חיתוך חד׳, עלול 
המשפחה  בני  או  היורשים  בין  כאוס  להיווצר 
או  העסק,  וניהול  הבעלות  את  לקבל  שיבקשו 
שינסו למכור את העסק לצד ג', ואז ככל הנראה 
מזה שהיה מתקבל אם  נמוך משמעותית  במחיר 

בעל העסק עצמו היה מוכר אותו מראש״.

רו"ח וולף הינו בעל ניסיון רב שנים בתחומי 
עסקים  של  פיננסי  וניהול  החשבונאות 
עסקים  של  קנייה/מכירה  עסקאות  לרבות 
משפחתיים  בעסקים  ייחודית  התמחות  עם 
כיועץ  ומשמש  בינדוריות  העברות  וביצוע 

חיצוני לחברי הלשכה.

החלופות עבור בעל עסק 
שאין לו דור המשך:

למכור את העסק לצד ג', לקחת את הכסף 1
ולפרוש.

לקבל 2 ג',  לצד  מהעסק  חלק  למכור 
שכר  תמורת  לעבוד  ולהמשיך  תשלום 

עם השותפים.

ואז 3 ג' ללא מכירת התיק  שת״פ עם צד 
ולהישאר  פאסיבית  מהכנסה  ליהנות 

בעל העסק בתמהיל חדש.

תדהר סאטובי, יניב וולף | צילום: באדיבות המצולם, אורן קאן, יוקאן סטודיו



| 8 באוקטובר 152020  02  02  02  02  02  מאמר ׀

 שמיים פתוחים? המדריך המלא לביטוח 
נסיעות חו"ל בתקופה מאתגרת

במיוחד בימים אלה, ביטוח נסיעות הוא כבר לא מוצר מדף זניח כפי שהיה נהוג לחשוב 
בעבר • סו”ב מירה פרחי עם כמה המלצות חשובות לאור שאלות הסוכנים
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ירוקים ו ליעדים  השמיים  נפתחו  בכן, 
מדינת  אזרחי  את  לקבל  המוכנים  וליעדים 
ביטוחי  של  החזרה  לאור  האדומה.  ישראל 
הנסיעות ולאור השינוי המהותי בעקבות המגפה 
שאלות  ערבו  ועד  יום  של  מבוקרו  נשאלת  אני 
דרכי  ובאמצעות  הלשכה  אתר  באמצעות  רבות 

תקשורת נוספים.
חשוב להבין, ביטוח נסיעות לחו”ל נחשב היום 
כפי  זניח  מדף  מוצר  אינו  והוא  מורכב  למוצר 

שניתן היה לחשוב בעבר.
בחו”ל  להתרחש  העלולים  המקרים  שכיחות 
עלתה באופן משמעותי בעידן הקורונה ופוליסה 
שלא תותאם באופן מקצועי ללקוח עלולה לחשוף 
אותו לעלויות גבוהות שלא יהיו מכוסות, וכמובן 
כסוכנים  אתכם  להציג  עלולה  כזו  שחשיפה 

שאינם מקצועיים בתחומם.
התחום  את  ללמוד  אליכם  לי  חמה  המלצה 
מרגישים  לא  השונות.  בפוליסות  ולהתמקצע 
מספיק בטוחים למכור לבד את הפוליסה ללקוח? 
כפי  מכירות,  מוקד  בשירותי  להשתמש  עדיף 
שניתן לסוכנים על ידי חברת פספורטכארד. כך 
תוכלו לתת שירות ללקוח בעת הצורך, אך להסיר 

מכם את האחריות על תהליך המכירה עצמו.

שאלות נפוצות
1. האם נכון להמליץ על מבטחים בארה”ב לגיל 

השלישי והרביעי?
קראו את הפוליסות של המבטח בארה”ב, האם 
רופאי  מרפאות  של  ההסכם  את  מבינים  אתם 
כמו  שוהה?  הלקוח  בו  באזור  ופריסתן  הסדר 
הינה  אלו  בפוליסות  יותר  המהותית  הבעיה  כן, 
גבול האחריות הנמוך באופן משמעותי מהכיסוי 

המינימלי הנדרש בארה”ב.
להמלצות  להקשיב  שלא  ממליצה  אני  לכן 
לשדך למבטחים בארה”ב. אם הכיסוי הרפואי לא 
יספיק למבוטח אזי במקרה הטוב רק שמכם יפגע. 
על  להיתבע  עלולים  אתם  יותר  הגרוע  במקרה 

ידי הלקוח בגין רשלנות מקצועית.
כמו כן, כמובן שאם אינכם שולטים היטב בשפה 
בקשו שיעזרו לכם. אל תמליצו מבלי להבין היטב 
את מכלול הכיסויים וגבולות האחריות בפוליסה.
2. מה ההבדל בכיסוי בין חברות הביטוח במקרה 

של חובת בידוד והארכת שהייה? 
המובילות  הביטוח  חברות  שתי  את  ניקח  אם 
שוני  יש  כי  נראה  והראל,  פספורטכארד  כיום, 
כיסוי  לרכוש  ניתן  בהראל  מהמקרים:  בחלק 

ביטול נסיעה רגיל או מורחב. במקרה של בידוד 
)עם  דולר   400 עד  של  כיסוי  יינתן  טיסה  לפני 
תקופת אכשרה של 3 ימים(. אם המבוטח יזדקק 
להארכת שהייה בחו”ל, עקב היותו מאומת בלבד, 
 5,000 או  דולר   400 שרכש  הכיסוי  גובה  יהיה 
דולר, על פי סוג ההרחבה שרכש. ההמלצה שלי 

היא תמיד להמליץ על הכיסוי הגבוה.
בידוד  דרישת  של  במקרה  כיסוי  אין  בהראל 
אלא  לנגיף,  מאומת  אינו  המבוטח  באם  בחו”ל 
חום,  עליית  כגון  סימפטומים  הופעת  בעקבות 
קרבה לחולה מאומת, דרישת הרשויות וכד’. מאז 
מקרה  שזהו  מתברר  עלתה,  הנסיעות  שתדירות 

הביטוח השכיח ביותר בחו”ל. 
כמו כן, במקרה של דרישת בידוד )גם אם מדובר 
על חולה מאומת( אין בהראל החזר הוצאות מהן 
כגון:  לבידוד,  הכנסו  מרגע  נהנה  לא  הלקוח 

טיסות פנימיות, בתי מלון, רכב שכור.
תקף  הנסיעה  לביטול  הכיסוי  בפספורטכארד 
אם המבוטח או מישהו מבני משפחתו הגרעינית 

הינם מאומתים לנגיף בשבוע שלפני הנסיעה.  
בנוסף, בפספורטכארד יש כיסוי מלא למקרים 
בהם המבוטח חויב להיכנס לבידוד מסיבה כלשהי, 
לציין  חשוב  לנגיף.  מאומת  שאינו  במקרה  גם 
בניגוד  בידוד פספורטכארד,  שהכיסוי להוצאות 
לבידוד  הדרישה  מרגע  מתחיל  אחרות,  לחברות 
המקורית.  הביטוח  תקופת  סיום  עם  רק  ולא 

כמו כן, במקרה כזה הלקוח זכאי, בנוסף לעלות 
מהן  הוצאות  החזר  בגין  לכיסוי  גם  הבידוד, 
כגון:  לבידוד,  הכנסו  מרגע  נהנה  לא  הלקוח 

טיסות פנימיות, בתי מלון, רכב שכור.
נושא הרחבת הבידוד בחו”ל חשוב ויש להסביר 
ולשקף ללקוח. ריכוז הכיסויים בטבלה המצורפת:
3. איזה שירותים נוספים חשוב שיהיו במסגרת 

נסיעה לחו”ל בתקופה הזו?
מחשש  למרפאות  להגיע  נמנעים  המבוטחים 
לכיסויים  שבנוסף  חשוב  לכן  בנגיף.  להדבקות 
הכיסויים  מעטפת  בפוליסה,  הסטנדרטיים 
מרחוק”.  רפואה  “שירותי  תכלול  למבוטח 
בהם  שירותים  מפעילה  לדוגמה,  פספורטכארד 
ניתן לקבל ייעוץ רפואי טלפוני או בצ’אט, קבלת 

מרשמים וביקור רופא בעת הצורך.
ואחד  אחת  לכל  לסייע  שמחה  אני  לסיום, 
זאת  עם  יחד  כשליחות.  זאת  רואה  אני  מכם, 
המקובלים  בצינורות  אליי  לפנות  מבקשת  אני 
ובשעות סבירות. ועצה אחת, לרכז את התשובות 
חכמות  הן  מכולנו.  בקבוצות  המתקבלות 
שמרו  מהן,  מחכימה  אני  וגם  לכולם  ומסייעות 
השאלות  כל  צורך.  לרגעי  ייעודית  בתיקייה 

נענות, כל טוב ובהצלחה לכולנו.

הכותבת הינה בעלת סוכנות לביטוח, יועצת 
הלשכה וחברת המועצה הארצית

                                                 חברת הביטוח

הכיסוי

הראלפספורטכארד

מתי ניתן לרכוש הרחבה לביטול נסיעה/הארכת שהייה – 

מגיפה?

לפחות 3 ימים ללא הגבלה

לפני הנסיעה

כןכןכיסוי לביטול נסיעה למאומת

כןלאכיסוי לביטול נסיעה למבודד *

כןכןכיסוי לביטול נסיעה עקב סירוב להעלותו לטיסה

כןכןכיסוי לדרישת בידוד בחו”ל למאומת, הארכת שהייה

לאכןכיסוי לדרישת בידוד בחו”ל ללא מאומת, הארכת שהייה

לאכןכיסוי לדרישת בידוד במהלך תקופת הביטוח

*תקופת אכשרה של 3 ימים מרכישת ההרחבה בהם הכיסוי אינו בתוקף.
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 המלכוד של סוכן הביטוח במערכת 
היחסים מול המבוטח והמבטח

ברגע שסוכן ביטוח מכיר את עברו הביטוחי של המבוטח, הרי שידיעה זו שקולה לידיעת חברת 
הביטוח • עו”ד גיל קראוס מביא פסק דין שממחיש את הבעייתיות במקרים מסוג זה
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בית פ ידי  על  לאחרונה  שניתן  דין  סק 
שוב  ממחיש  באשקלון  השלום  משפט 
במקרים  שקיימת  הבעייתיות  את 
מסוימים מבחינת סוכן הביטוח במשולש היחסים 
מידע  כי  קבע  הדין  פסק  והמבטח.  המבוטח  מול 
שידע סוכן ביטוח לגבי עברו הביטוחי של מבוטח 
הוא כמו ידיעת המבטח, ולכן על המבטח לשפות 
את המבוטח באופן מלא. מאידך קבע בית המשפט 
כי סוכן הביטוח התרשל בכך שלא דיווח למבטח 

על העבר הביטוחי.
פסק הדין עסק במקרה של מבוטח שבבעלותו 
ביטוח  סוכן  דרך  מבוטחים  שהיו  עסקים  מספר 
אחרות.  ביטוח  בחברות  רבות  שנים  במשך 
בשלב מסוים, הועברו הביטוחים לחברת הביטוח 
הצעת  את  ממלא  הביטוח  שסוכן  תוך  “הראל”, 
ציין  הביטוח  בהצעת  ל”הראל”.  ושולח  הביטוח 
ו/או  קודמים  ביטוח  מקרי  היו  לא  כי  הסוכן 

תביעות קודמות מול המבטחים. 
לתוקף,  הפוליסה  כניסת  לאחר  ספורים  ימים 
עקב  הנראה  ככל  העסקים,  באחד  שריפה  פרצה 
שריפה בעסק סמוך, ובעקבות זאת נגרמו לעסק 

נזקים במאות אלפי שקלים.

מקרי ביטוח קודמים
לאחר בדיקת הדברים, הודיעה “הראל” למבוטח 
כי היא דוחה את תביעתו בטענה שהסתיר ממנה 
מידע לגבי תביעות קודמות שהיו לו, וכי אם היתה 
יודעת את עברו הביטוחי לא היתה מבטחת אותו. 
התברר שאכן היו מקרי ביטוח קודמים אך הסוכן 
לא ציין אותם בטופס, לטענתו לאחר שמילא את 
הטופס מזיכרונו ולא זכר את האירועים הקודמים. 
לאור זאת הגיש המבוטח תביעה לבית המשפט 
צד  הודעת  שלחה  מצידה  אשר  “הראל”,  נגד 

שלישי נגד סוכן הביטוח. 
לאחר שבחן את הטענות ועדויות הצדדים, קבע 
בית המשפט כי הסוכן ידע אודות מקרי הביטוח 
הקודמים וכי ידיעתו של סוכן הביטוח היא כמו 
לחוק   33 סעיף  מכוח  זאת  המבטח,  של  ידיעתו 
חוזה הביטוח. ברגע שהוכח כי סוכן הביטוח ידע 
לא  אף  )והסוכן  המבוטח  של  הביטוחי  עברו  את 
לידיעת  שקולה  זו  שידיעה  הרי  זאת(,  הכחיש 
למבטח  הועבר  לא  המידע  ואם  הביטוח  חברת 
הרי שעליה להלין רק על סוכן הביטוח, אך מול 

המבוטח עצמו לא עומדת לה כל טענה בעניין. 
לכן נקבע כי על “הראל” לשאת במלוא הנזקים 
שנגרמו למבוטח באירוע השריפה. בית המשפט 

חייב את “הראל” לפצות את המבוטח בסכום של 
כ־380 אלף שקל ובתוספת הוצאות משפט ושכ”ט 

עו”ד מדובר בסכום של כ־480 אלף שקל.

הסוכן התרשל
היחסים  במערכת  כי  עוד  קבע  המשפט  בית 
שבין סוכן הביטוח והמבטח, התרשל סוכן הביטוח 
מול  עליו  שמוטלת  הזהירות  חובת  את  והפר 
הצעת  את  בעצמו  מילא  הביטוח  סוכן  המבטח. 
הביטוח, עשה זאת מזיכרונו ומבלי שבדק קודם 
הפר  ובכך  המבוטח  של  הביטוח  תיק  את  לכן 
הבדיקות  את  לבצע  עליו  שמוטלת  החובה  את 
המתאימות בעת שהוא ממלא את הצעת הביטוח 

מטעם המבוטח.
המשפט,  בית  לדברי  הסוכן,  של  רשלנותו 
לא  המבוטח  של  הביטוחי  שעברו  לכך  הביאה 
הגיע לידי “הראל” ולכן עליו לפצות את חברת 

הביטוח בגין הנזקים שנגרמו לה.
הוא  התרשל,  הביטוח  שסוכן  הקביעה  למרות 
חויב בתשלום זעום של 1,695 שקל בלבד, שהוא 
תוספת  את  שמייצג  סכום  המשפט  בית  לדברי 
אם  מהמבוטח  “הראל”  גובה  שהיתה  הפרמיה 

היתה יודעת את עברו הביטוחי.
בית  קבע  והעדויות,  החומר  בדיקת  לאחר 
המשפט כי גם אם “הראל” היתה יודעת את עברו 

הביטוחי של המבוטח לפני הנפקת הפוליסה, הרי 
שבניגוד לטענותיה היא היתה מבטחת אותו בכל 

מקרה, רק עם תוספת פרמיות.
ל”הראל”,  הביטוח  סוכן  שגרם  הנזק  כלומר, 
שלא  הפרמיות  תוספת  של  הפסד  ורק  אך  הוא 
נגבו ולא ניתן לטעון כי הנזק שגרם הוא מלוא 
היא  שהיתה  בשעה  ששילמה,  הביטוח  תגמולי 
נקל   מקרה.  בכל  המבוטח  את  מבטחת  כאמור 
להבין את המשמעות הכספית הגדולה של קביעה 
זו, בשעה שהכספים ששולמו למבוטח היו פי כמה 
מאות מהסכום המזערי שבו חויב בסופו של דבר 

סוכן הביטוח. 
העדינה  היחסים  למערכת  עדים  אנו  שוב 
וחברת  המבוטח  הביטוח,  סוכן  בין  שקיימת 
הביטוח. לטעמי, המסקנה שיש לקחת מפסק הדין 
היא הזהירות שיש לנקוט בה בעת שסוכן ביטוח 
המבוטח,  מטעם  ביטוח  הצעת  למלא  מחליט 

פעולה שבאופן כללי כדאי להימנע ממנה. 
מוטב  זאת,  לעשות  הסוכן  החליט  כבר  אם 
שיבדוק היטב את תיק הביטוח של המבוטח וככל 
במפורש  זאת  יציין  רלוונטי  ביטוחי  עבר  וקיים 

בהצעת הביטוח. 

מתמחה  ללשכה,  חיצוני  יועץ  הוא  הכותב 
בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי

shutterstock :בעקבות שריפה נגרמו לעסק נזקים במאות אלפי שקלים | צילום
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 קרי זמיר
מנהלת מחלקת ניתוחים 

והשתלות בחו"ל בקבוצת 
הראל ביטוח ופיננסים 

 ורדה לבקוביץ
סוכנת ביטוח, מנהלת שותפה 

ב'עולם הבריאות'

 עו"ד איילת ערוסי
מאמנת למקצועיות בבריאות

 אורית קרמר
משנה למנכ"ל, מנהלת תחום 

בריאות, מנורה מבטחים ביטוח

נושאים נוספים בכנס:

ברגע האמת
טיפול נכון בתביעת ביטוח

להרשמה <   

 ברגע האמת: טיפול נכון בתביעת ביטוח
 כמעט חמש שנים לפוליסה האחידה: מה השתנה?
 ביטוחי נסיעות לחו"ל - עידן חדש תחת הקורונה

מערכת הבריאות בעידן הקורונה: בשגרה ובחירום
קורונה וביטוחי הבריאות: האם יש ערך לכיסוי ביטוחי בזמן אמת?

תור הזהב של כתבי השירות 

ביטוח ופיננסים

https://www.adif-knasim.co.il/sign-up/
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 פוליסת עבודות קבלניות בראי 
פסיקות בתי המשפט

פוליסות לביטוח סיכונים הכרוכים בעבודות בנייה מוגבלות מבחינת היקף הכיסוי • בהרצאה שהתקיימה 
לאחרונה במכללה לפיננסים וביטוח הוצגו פרשנויות בתי המשפט בנושא < עו"ד שלום סביון
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פוליסות ל בנושא  הרצאה  קיימתי  אחרונה 
וביטוח.  לפיננסים  במכללה  קבלניות 
בתי  פרשנות  סביב  נסבה  ההרצאה 
לביטוח  קבלניות  פוליסות  של  בנושא  המשפט 
על  כי  הודגש  בנייה.  בעבודות  הכרוכים  סיכונים 
הסיכונים",  כל  "פוליסת  הפוליסה  של  היותה  אף 
הרי היא מוגבלת מבחינת היקף הכיסוי, וזאת לאור 
שבהם  במקרים  רק  החלה  הביטוח  מקרה  הגדרת 
אירע נזק פיזי שהוא פתאומי ובלתי צפוי, כלומר 

נזק תאונתי.
גן",  "נווה  בפרשת  המנחה  הדין  פסק  את  סקרתי 
שם בית המשפט היה מוכן להכיר בכך שבניית מבנה 
עשויה  המקורית,  מהתכנית  בסטייה  שגוי  במקום 
להיחשב בגדר נזק תאונתי. משום שבביטוח כל נזק 

שהוא לפי טבעו בלתי צפוי, נחשב כנזק תאונתי. 
טיבו  לפי  הביטוח  הדין,  פסק  מסקירת  כעולה 
מכוון,  מעשה  של  תולדה  שהם  אירועים  מחריג 
את  שוללת  אינה  המבוטח  של  רשלנותו  כאשר 
הופכת  ואינה  אירוע תאונתי  הנזק פרי  היותו של 
להכליל  מקום  אין  כן,  כמו  לוודאות.  הנזק  את 
בהגדרת המונח "תאונתי" גם יסוד של פתאומיות 
ביצוע  במהלך  הנגרמים  נזקים  שכן  מיידיות,  או 
שהיא  בדרך  גם  לקרות  יכולים  קבלניות  עבודות 
כשלעצמו  זה  ודבר  פתאומית,  ושאינה  הדרגתית 

אינו שולל את תחולת הכיסוי.
יחד עם זאת, בית המשפט שם קבע שלא התקיים 
מקרה הביטוח לאחר שנקבע כי הקמת מבנה במקום 
שגוי מהווה פגם המהווה נזק כלכלי טהור ולא נזק 

לעשות  צריך  היה  שהמבוטח  העובדה  ועצם  פיזי, 
המבנה  את  להרוס  כדי  פיזיים  באמצעים  שימוש 
שמדובר  משמעותה  אין  הנכון,  במקום  ולהעמידו 

בנזק פיזי לצורך שאלת הכיסוי הביטוחי.

תמריץ שלילי למבוטחים
חברת  בעניין  הפסיקה  את  גם  סקרה  הרצאה 
מ.ג.מ.נ שם נדון מקרה שבו בעקבות דרישת היזם 
מחדש  ולבנותה  קרח  בריכת  להרוס  הקבלן  נאלץ 
וזאת בשל פגם בחוזקו של הבטון בשל עיכוב שחל 

בהגעת מערבלי הבטון לאתר.
בית המשפט קבע כי גם מקרה זה לא ייחשב כנזק 
באירוע  שמדובר  בכך  להכיר  ניאות  כי  אם  פיזי, 
שהוא בלתי צפוי, ובכך מקיים את הרכיב התאונתי 
בהגדרת הפוליסה. התביעה נדחתה בסופו של דבר 
למרות שהשופט קבע כי היה חשש ממשי כי שימוש 
בבריכת הקרח היה מביא להתמוטטותה בשל היות 

הבטון לקוי. 
המסקנה, כפי שהועלתה במסגרת ההרצאה, היתה 
זה,  באופן  המשפט  בתי  של  מצמצמת  שפרשנות 
שיעדיפו  למבוטחים  שלילי  תמריץ  להוות  עלולה 
להמתין עד להתרחשות נזק פיזי כדי לזכות בכיסוי 
למניעת  באמצעים  לנקוט  במקום  וזאת  הביטוחי, 

הנזק.
בהקשר זה, הוצגה הרחבה של יועץ ביטוח שהיא 
שלילי  תמריץ  יצירת  למנוע  ונועדה  ייחודית 
"הוצאות  גם  מכוסות  זו  הרחבה  לפי  למבוטח. 
עקב  המבוטח  לרכוש  אובדן  למניעת  שהוצאו 

סיכון מבוטח גם אם לא נגרם אבדן או נזק לרכוש 
המבוטח גופו...". צוין כי סעיף ייחודי זה הוא רחב 
יותר לעומת סעיף הוצאות מנע המקובל בפוליסות 
קבלניות אשר מיועד אך ורק למצב שבו חל איום 

ממשי ומיידי על עבודות הפרויקט.  

אחריות צולבת
אחריות  סעיף  של  משמעותו  על  גם  עמדנו 
את  לכסות  המורחב  קבלנים,  בפוליסת  צולבת 
חבותם ההדדית של המבוטחים האחד כלפי משנהו 
ולכיסוי ביטוחי של תביעות הדדיות בין המבוטחים 
לבין עצמם. הוצגה עמדה לפיה סעיף זה אינו בא 
לכסות תביעות הדדיות, שכן לדעת השופט מבוטח 
בפוליסה אינו יכול להיחשב בגדר צד שלישי של 

מבוטח אחר. 
הסף  על  נדחתה  בו  פס"ד  הובא  זאת,  לעומת 
הביטוח  חברת  ידי  על  שהוגשה  שיבוב  תביעת 
של היזם נגד אחד מקבלני המשנה אשר הפוליסה 
אחריות  סעיף  מכוח  חבותו  את  לכסות  הורחבה 
צולבת. הוצג גם פס"ד המתייחס לסוגייה ובו נכתב 
כי מכוחה של תניית החבות המשולבת, אין הבדל 
ג'  צד  בין  בפוליסה,  האחריות  לפרק  הנוגע  בכל 
שהוא "רחוק" מן הפרויקט לבין צד ג' שהוא אחד 
המבוטח  מיחידי  אחר  כי  הטוען  המבוטח  מיחידי 
ביצע כלפיו עוולה בנזיקין, שניהם זכאים להפעיל 

את הפוליסה הקבלנית לטובתם.

הכותב הינו עורך דין, ממשרד חיים קליר ושות'

ַ ַ ַ
 ַ ַ

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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קביעת שווי לסוכנות ביטוח באמצעות 
DCFשיטת ה־

האקטואר רועי פולניצר, בכתבה אחרונה בסדרה, חותם את ההסבר על יישום 
שיטת היוון תזרימי המזומנים להערכת שווי סוכנות ביטוח
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כיצד ל האחרונה  בכתבה  שהסברתי  אחר 
את  ועורכים  התחזית  אופק  את  קובעים 
ההיוון  לאופק  המזומנים  תזרימי  תחזית 
הנבחר ואת ערך השייר, ובכתבה הראשונה כיצד 
מגבשים את שיעור ההיוון, בכתבה זו אסביר כיצד 

קובעים את שווי הסוכנות.
היוון תזרימי המזומנים  יישום שיטת  לצורך 

יש להביא בחשבון את הגורמים הבאים:
1. תזרימי המזומנים החזויים בכל אחת משנות 
התחזית בהתבסס על הרווח תפעולי בניכוי מס 
הוצאות  בניכוי  והפחתות,  פחת  בתוספת  חברות, 
אחרות שאינן כרוכות בזרימת המזומנים ובניכוי 
לבצע במשך השנים  ההשקעות השוטפות שיש 

על מנת לשמור על הפוטנציאל הקיים.
את  המזומנים  לתזרימי  להוסיף   .2
הצפויות  במזומן  וההוצאות  ההכנסות 
השקעה  מתוכניות  הבאות  בשנים 
הנמצאות בתכנון או בשלבי הקמה, אך 
עדיין לא תורמות לתזרימי המזומנים 

השוטפים של הסוכנות.
)היום(  הסוכנות  לשווי  להוסיף   .3
במאזן.  העודפים  הנכסים  כל  את 
משתתפים  אינם  אשר  נכסים  כלומר, 
בתהליך יצירת ההכנסה השוטפת ולכן 
לא נכללו בתחזית תזרימי המזומנים, 
ביעילות.  יפגע  לא  מימושם  ואשר 
לצרכי  בעבר  שנרכש  מגרש  למשל, 
לתחזיות  קשר  כל  לו  ואין  השקעה 
העתידיות;  וההוצאות  ההכנסות 

כרזרבה  בהם  השקיעה  שהסוכנות  ערך  ניירות 
וניירות  )מזומנים  בעתיד.  צפויים  בלתי  למקרים 
ערך המשמשים כהון חוזר בפעילות השוטפת של 
של  לרכב  כחניון  המשמש  מגרש  או  הסוכנות, 
השוטפת  מהפעילות  חלק  מהווים  הסוכנות,  בעל 
ולכן אין להוסיף אותם לשווי הסוכנות היום – הם 
ייכללו בערך השייר בשנה האחרונה של התחזית(.

יש  האחרונה  השנה  של  המזומנים  לתזרימי   .4
ניתן  השייר  ערך  את  השייר.  ערך  את  להוסיף 
בכתבה  שמניתי  השיטות  מ־3  באחת  להוסיף 
עד  מזומנים  תזרימי  של  נוכחי  ערך  הקודמת: 
מכפיל  לפי  הסוכנות  שווי  לחילופין  לאינסוף, 

ההכנסות או שווי הסוכנות לפי שווי נכסי נקי.
5. מאחר וכל הערכות השווי מבוססות על תחזיות 
על  ולא  בעתיד,  הצפויות  והוצאות  הכנסות  של 
חד  לתוצאה  להגיע  קשה  אובייקטיביים,  נתונים 
משמעית ומוסכמת על כולם. מספיק שהנחה אחת 

בענף  הצפויות  להתפתחויות  בקשר  שתיים  או 
הביטוח, מצב הסוכנים, הביקושים או הטכנולוגיה 
– ישתנו באופן משמעותי, כדי שכל הערכת השווי 

תתברר כמופרכת מעיקרה.

ניתוח רגישות
אחת,  שווי  הערכת  להכין  שלא  מומלץ  כן,  על 
אלא להציג ניתוח רגישות לשווי הסוכנות במספר 
על  מבוססת  תהיה  מהן  אחת  אלטרנטיבות, שכל 
הנחות שונות. הדרך המקובלת ביותר היא להציג 
פעם  אלטרנטיבות:  בשלוש  השווי  הערכת  את 
תחזיות  על  להתבסס   - אופטימית  בצורה  אחת 
אופטימיות; פעם שנייה בצורה פסימית - לנסות 
מה  ולבחון  פסימיות  הנחות  עם  תסריט  ולצייר 

ופעם  אלו;  הנחות  תחת  המזומנים  תזרימי  יהיו 
התחזיות  את  לערוך   - סבירה  בצורה  שלישית 
ולא  מדי  אופטימי  לא  כסבירה,  הנראית  בצורה 

פסימי מדי.
הערכה  שווי;  הערכות   3 נקבל  זו  בשיטה 
וכל  סבירה,  והערכה  פסימית  הערכה  אופטימית, 
משקיע יוכל לבחור לעצמו את ההערכה המתאימה 
ביותר לאופיו. במרבית הערכות השווי נהוג כיום 
לתת תחומי הערכה ולא מספר אחד, למשל, שווי 
שנע בין 10 ל־13 מיליון שקל, ולא שווי של 11.5 
 10 של  ההערכה  שלפנינו  בדוגמה  שקל.  מיליון 
לגבי  פסימיות  הנחות  תחת  נערכה  שקל  מיליון 
הצפוי בעתיד, בעוד שהערכה של 13 מיליון שקל 

נערכה תחת הנחות אופטימיות.
בתוך  הסיכון  את  לכלול  אפשר  דומה,  באופן 
הסוכנות,  של   )WACC( המשוקלל  ההון  מחיר 
הנוכחי  ערכם  את  ולחשב  הסיכון,  על  בפרמיה 

של תזרימי המזומנים שנאמדו בצורה סבירה פעם 
אחת לפי מחיר הון משוקלל ללא פרמיית סיכון 
הון  מחיר  לפי  שנייה  פעם  אופטימית(,  )הערכה 
משוקלל בתוספת פרמיית סיכון המקובלת בענף 
הון  מחיר  לפי  שלישית  ופעם  סבירה(  )הערכה 
לענף  יחסית  גבוהה  סיכון  פרמיית  עם  משוקלל 

)הערכה פסימית(. 

סבירות התוצאות
נכון,  חושבה  הסיכון  פרמיית  אם  עקרונית, 
הרי שהתוצאות שיתקבלו מחישוב ערכם הנוכחי 
השונים,  ההון  מחירי  המזומנים תחת  תזרימי  של 
ערכם  מחישוב  שיתקבלו  לתוצאות  זהות  תהיינה 
הנוכחי של התחזיות השונות )אופטימית, פסימית 
קבוע  משוקלל  הון  מחיר  לפי  וסבירה( 

הכולל פרמיית סיכון המקובלת בענף.
המזומנים  תזרימי  היוון  שיטת  לסיכום, 
הינה שיטה נפוצה מאוד הנחשבת כמבוססת 
ביותר, הן כלכלית – תיאורטית והן מבחינה 
מנתחת  זו  שיטה  פרקטית.   – מימונית 
ומודדת את התוחלת המהוונת של התמורה 
 )DCF( העתידית  התזרימית  הכלכלית 
הצפויה לנבוע מסוכנות הביטוח המוערכת. 
מבחינה  ביותר  המבוססת  הדרך 
ביטוח  סוכנות  שווי  להערכת  תיאורטית 
תזרימי  היוון  שיטת  הינה  חי,  כעסק 
אי  בשל  זאת,  עם  כאמור.  המזומנים, 
הוודאות הגבוהה בחיזוי תזרימי המזומנים 
התוצאה  את  לתמוך  רצוי  פעילותה,  של 
מתודולוגיות  בסיס  על  בהערכות  המתקבלת 
של  שווייה  את  להעריך  מקובל  נוספות.  הערכה 
שונים,  רווחיות  מכפילי  באמצעות  הסוכנות 
באמצעות השוואה אינדיקטיבית לחברות דומות, 

ציבוריות הנסחרות בבורסות בחו"ל.
השווי  הערכת  תוצאות  לסבירות  כאינדיקציה 
בשיטת ה־DCF מקובל לבחון את סבירות התוצאות 
באמצעות שימוש במודל Monte Carlo וכן על 
האם  לבדוק  היא  המטרה  המכפיל.  שיטת  בסיס 
הסטיות בין השווי המתקבל בשיטת ה־DCF לבין 
השווי המתקבל בשיטת Monte Carlo ובשיטת 

המכפיל, הינן סבירות או לא.

השווי  מעריכי  לשכת  יו"ר  הינו  הכותב 
והבעלים  בישראל,  הפיננסיים  והאקטוארים 
של "שווי פנימי" המתמחה במתן ייעוץ כלכלי 

והערכות שווי

shutterstock :המשקיע יוכל לבחור את ההערכה שמתאימה לו | צילום
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ביטוח אכ"ע - שיפוי או פיצוי?
מהי בדיוק מהותו של כיסוי אובדן כושר עבודה, והאם הפוליסה מחייבת הוכחת 

הפסד הכנסה של התובע בפועל? • עו"ד עדי בן אברהם עם התשובות
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תמיד ב מעלה  עבודה  כושר  אובדן  יטוח 
או  פיצוי  על  מדובר  האם  התהיות  את 
הכיסוי?  של  מהותו  בדיוק  ומה  שיפוי 
רכיב  קיים  העבודה  בשוק  השכירים  לכל  כמעט 
הפנסיה  בקרן  נכות  כקצבת  אם  בין  שכזה  כיסוי 
ובין אם ככיסוי במסגרת פוליסת ביטוח המנהלים, 
אך האם מדובר בשיפוי או פיצוי עקב אי יכולת 

לעבוד - כשמו של המוצר?
המשפט  בית  של  לפתחו  הובא  זה  בעניין  דיון 
השלום בירושלים בשאלה הפרשנית האם הפוליסה 

של  הכנסה  הפסד  הוכחת  מחייבת 
התובע בפועל או שהפיצוי ניתן ללא 
קשר לנזק ויש לחשבו בשיעור אובדן 

הכושר כפול סכום הביטוח?
תובע  על  מדובר  דנן,  במקרה 
לאיטום  עצמאי  עסק  מנהל  שהינו 
עובד  ואף  עובדים  המעסיק  גגות, 
בניינים  גגות  על  מטפס  בפועל, 
מדחס  הרים  הוא  כאשר  וכיוצ"ב. 
לבית  ופונה  בגב,  כאב  חש  הוא  מזגן 
החולים. הביטוח הלאומי קבע לתובע  
הרופאה  אורטופדית.  נכות   14.5%
המשפט  בית  מטעם  התעסוקתית 
קבעה כי לתובע יש 30% אובדן כושר 
שכן הוא השתקם באופן מרשים ושב 
המשפט  בית  עיסוקו.  תכולת  לרוב 
הרופאה  של  חוו"ד  לאור  כי  קובע 

מטעמו וכן לאור סרטוני הוידאו בהם נצפה התובע 
עולה על גגות, הרי שהמסקנה המתבקשת הינה כי 

התובע מתפקד אף אם לא בהיבט הפיזי.  

אכ"ע חלקי
האכ"ע  פיצוי  סכום  כי  טענה  הביטוח  חברת 
המבוטח  של  שהכנסתו  ככל  ישולם  החלקי 
 75% על  תעלה  לא  בפועל  הכנסתו  בתוספת 
כי  הביטוח  חברת  טענה  בנוסף  המבוטח.  מהשכר 
לפגיעה  שהוביל  אכ"ע  לכסות  הפוליסה  תכלית 

במקור הפרנסה ולא להעשיר את המבוטח.  
אף  המאסדר  כי  החברה  הדגישה  מכך,  יתרה 
קבע כי הגבלת הכיסוי לאכ"ע תמיד תהיה 75% 
שהתובע  העובדה  לאור  ומשכך  המבוטח  מהשכר 
סירב להראות פגיעה בהשתכרותו הוא אינו זכאי 

לפיצוי.  
התובע השיב כי אין מקום לקזז את סכומי האכ"ע 
ויש לפצותו בשיעור האכ"ע החלקי - 30%. הסכום 
ולא  ביטוח  סכום  הינו  הביטוח  פרטי  בדף  הנקוב 
שכר מבוטח ולכן אין מגבלת תקרה ואף אין כל 
אגב,  הסכום.  את  לקזז  ניתן  כי  המציינת  הוראה 

במשפט לא זימן התובע את סוכן הביטוח לעדות 
ולא היתה מחלוקת כי התובע חזר לעיסוקו. 

בית המשפט אשר דן בסוגיה מדגיש כי בנספח 
הכללי המכונה "גילוי נאות" מוגדר פיצוי אובדן 

כושר עבודה חלקי מעל 25% כך: 
לתשלום  בתמורה  המבוטח  לבחירת  "בהתאם 
פרמיה נוספת, ניתן להוסיף פיצוי חודשי למקרה 
הגדרת  מ־25%.  יותר  של  עבודה  כושר  אובדן 
אובדן כושר עבודה חלקי – עקב מחלה או תאונה 
נשלל חלקית, הכושר להמשיך במקצוע שבו עסק 

באופן  ממנו  נבצר  ושבעקבותיו  בהצעה  כמפורט 
לניסיונו,  המתאים  אחר  בעיסוק  לעסוק  חלקי 
השכלתו והכשרתו וכתוצאה מכך קטנה משכורתו 
ביותר מ־25%. לבדיקה באם הנך זכאי לפיצוי זה 

נא עיין בדף פרטי הביטוח".
משכך קובע בית המשפט, תנאי מצטבר להוכחת 
מכך  שכתוצאה  הוא  עבודה  כושר  אובדן  שיעור 
קטנה משכורתו של המבוטח. לא הוכיח המבוטח 
יזכה  לא   - מ־25%  ביותר  משכורתו  שקטנה 

לפיצוי.
"השכר  הגדרת  כי  המשפט  בית  מדגיש  בנוסף, 

המבוטח" בנספח התנאים הכלליים היא – "השכר 
המופיע בדף פרטי הביטוח" ומכיוון ש"הסכום" 
אובדן  בעניין  הביטוח  פרטי  בדף  הנקוב  היחידי 
כושר עבודה הוא סכום הביטוח שהוא גם הסכום 

פיצוי חודשי הרי שאין מקום לטענת התובע. 

ביטוח מועדף
לפיה  התובע  פרשנות  כי  מוסיף  המשפט  בית 
אינה  הכנסה  הפסד  בהוכחת  מותנה  אינו  הפיצוי 
של  המפורשת  הלשון  עם  אחד  בקנה  עולה 
"להבטיח  תכליתה  עם  או  הפוליסה, 
קבועה  חודשית  הכנסה  למבוטח 
מעבודה  להכנסה  תחליף  המהווה 
האירוע  בעקבות  ממנו  שנשללה 
בית  מדגיש  מכך,  יתרה  הביטוחי". 
המשפט כי כיסוי לביטוח אכ"ע הינו 
מס  פקודת  ידי  על  מועדף"  "ביטוח 
תשכ"א־1961  חדש[  ]נוסח  הכנסה 
הפרמיה  תשלום  ניכוי  המאפשר 

ששולמה כהוצאה מוכרת. 
לחוזר  דעתו  נותן  המשפט  בית 
קווים  לקביעת  ביחס  המאסדר 
מפני  לביטוח  תכנית  לעניין  מנחים 
גם  כי  ומציין  עבודה  כושר  אובדן 
כאן התכלית המקורית של הפוליסה 
של  מצבו  את  להשיב  הינה  לאכ"ע 
על  מדובר  ואין  לקדמותו  המבוטח 

פיצוי ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם. 
ידי  על  הוטעה  כי  מציין  היה  התובע,  רצה  לו 
זימן  לא  שהתובע  אלא  הביטוח,  סוכן  או  החברה 
כי בחברת  הוכיח  ולא  הביטוח לעדות  את הסוכן 
ביטוח אחרת קיימת פוליסת אכ"ע שאינה מותנית 
מוכרים  שלה  הפרמיה  דמי  ואשר  שכר,  בהפסד 

כהוצאה על ידי מס הכנסה. 
משכך בהעדר הוכחה להפסד הכנסה חלקי, דוחה 

בית המשפט את התביעה. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 
יפעל להגביר  ראוי שהמאסדר  היועמ"ש:  דבר 
על  האכ"ע  פוליסות  בנושא  הגילוי  חובות  את 
כיסוי  למתן  ההגדרה  תנאי  את  לחדד  מנת 
תעסוקתי,  כושר  באובדן  רק  מסתכמת  שאינה 
אלא לעיתים מתייחסת, בין היתר, להכנסתו של 
העובד מכל מקור כזה או אחר, עובדה שלא תמיד 
לחשיפה  להוביל  ועלולה  הראויה  להדגשה  זוכה 

מיותרת.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח

התכלית המקורית של 
הפוליסה לאכ"ע הינה 
להשיב את מצבו של 

המבוטח לקדמותו ואין 
מדובר על פיצוי ללא תלות 

בשיעור הנזק שנגרם

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

דרושים
ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים 

רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו בסוכנויות 
, ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח קורות חיים 

jobs@yeadim-bit.co.il :למייל

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
Guy@zilb-ins.com :052-386-6630 או לשלוח מייל

לסוכן ביטוח ליד קניון חולון דרוש/ה  פקיד/ה לחצי 
משרה. התפקיד כולל: שיווק טלפוני,סיוע בעבודת 

המשרד. אפשרי מתמחה  או בעל/ת רישיון. חצי משרה, 
ימים א-ה. אפשרית  גמישות בשעות העבודה.טל' -03

      skashro@bezeqint.net .5032893

לביחד סוכנות לביטוח דרושים אנשי/נשות מכירה 
טלפונית. לעבודה על לקוחת קיימים שעות גמישות, 

תיאור התפקיד: ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 
פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 

ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, יחסי 
אנוש טובים ורצון להצליח, ליווי צמוד להצלחה שכר 

בסיס + עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה 
גבוהה, ניסיון בתיאום פגישות -יתרון, ראש גדול קורות 

חיים יש לשלוח gil@BEYAHAD-INS.COM נייד 
052-4526944 - משה. נייד 052-7703399 - גיל

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה 
לעריכת התמחות ולמכירות בריאות ריסק ופנסיוני 

ללקוחות הסוכנות 050-5293836

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

תנאים מצויינים למתאימים - עמלות גבוהות- שירותי 
 משרד - תיאום פגישות. קו"ח למייל: 

ofir@mishorim-ins.co.il 
למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל 

הכשרה בביטוח או בהתמחות, או בעל/ת רישיון לסיוע 
בעבודת המשרד ושיווק טלפוני. 03-5032893.

לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה 
ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים 

 ובביטוח כללי. תנאים טובים למתאימים.
haybit@haybit.co.il :יש לשלוח קורות חיים למייל

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 

 ל 052-386-6630 או לשלוח מייל:
Guy@zilb-ins.com נוספים ניתן להתקשר לתום 

בטלפון 052-6533369.

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה  ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות  הנדרשות אפשרות להתמחות  
050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי, דרך בגין 156 ת"א, בקומה 20, 
משרד 73 מ"ר, מפואר, 3 חללי עבודה, כולל ריהוט, 

וילונות חשמליים, מערכות תקשורת ואינטרקום. 
טלפון 054-4647407 מאיר

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

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
gil@beyahad-ins.com

למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( יש 

לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת 
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת 

 וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il

 "אתר פרישה למכירה – טל'- 1599-500-570 
)www.prisha.co.il(

סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת תיקי 

ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי .יש לנו ניסיון בתחום 
ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן הפורש 
וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת להצלחה. 

סודיות מובטחת. טלפון- יונתן. 0505-345-751 

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 

 Guy@zilb-ins.com 052-386-6630 או לשלוח מייל
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 

Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

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

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

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצער משפחת פלס על 
פטירתו של חבר הלשכה

שלמה פלס  ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של סוכן הביטוח דני 

פינסקי על פטירת אביו 

לב פינסקי  ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

משרד האוצר 
האמריקאי אוסר 
על חברות ביטוח 

לשלם דמי כופר

הוא מ כי  הודיע  האמריקאי  האוצר  שרד 
לשלם  בארה"ב  ביטוח  חברות  על  אוסר 
זאת  סייבר,  מתקפת  בעת  להאקרים  כופר  דמי 
עסקים,  של  סייבר  בהתקפות  הגידול  בעקבות 

בתי ספר ובתי חולים ברחבי ארה״ב.
על פי הוראת משרד האוצר, על חברת ביטוח 
דרישה  על  למשרד  לדווח  פיננסי  מוסד  או 
מ־5,000  יותר  של  בגובה  האקרים  של  כספית 
יטילו  כי  האוצר  במשרד  הזהירו  בנוסף,  דולר. 
עיצומים על חברה שתפר את הצווים המחייבים 
את חברות הביטוח ומוסדות פיננסיים שישלמו 
דמי כופר. כל חריגה מחייבת את חברות הביטוח 
הכופר  דמי  תשלום  בטרם  לרשויות  לדווח 

הנדרשים.

המבטחים בארה"ב רשמו ניצחון 
במאבק המשפטי על פיצוי הקורונה

התביעות ח כנגד  המשפטיים  במאבקים  ניצחון  רשמו  האמריקאיות  הביטוח  ברות 
רוב  את  דחו  האמריקאים  המשפט  בתי  הקורונה.  מגפת  נזקי  על  פיצוי  לתשלום 

התביעות שהוגשו על ידי בעלי עסקים ומסעדות.
בדיוני בתי המשפט בחנו את הכיסוי של פוליסות ביטוח רכוש. עמדת השופטים היתה 

שלא נמצא בסיס משפטי, כצו ממשלתי, על סגר שמהווה הפסד ישיר לרכוש.
של  נתונים  מאגר  לפי  המשפט.  בבתי  שנדונו  הראשון  התביעות  גל  של  התוצאה  זו 
נגד  משפטיות  תביעות   1,099 הוגשו  פנסילבניה  אוניברסיטת  של  למשפטים  הפקולטה 
חברות הביטוח בדרישה שישלמו פיצויים על נזקי הקורונה. למרות גל התביעות, הטיפול 
של בתי המשפט האמריקאים הוא איטי. מתברר, למשל, שבשבוע שהסתיים ב־14 בספטמבר 
רק 30 תביעות נדונו בבתי המשפט, לעומת קצב של 70 תביעות שטופלו בשבוע בחודשים 

הראשונים של השנה.
בערעורים  טיפול  של  מהיר  מסלול  על  הגבוה  המשפט  בית  החליט  בלונדון,  ואילו 
שהגישו חברות הביטוח על פסקי הדין של בית המשפט המחוזי ביחס לפיצוי עסקים בגין 

נזקי הקורונה. הערעורים יתבררו בבית המשפט העליון של בריטניה.
בחלק  פיננסית.  להתנהלות  הרשות  ידי  על  הוגשו  הביטוח  חברות  נגד  התביעות 
מהתביעות פסקו השופטים לטובת התובעים ובחלק מהתביעות נדחו התביעות. לכן, לא 
לזרז את  כל חברות הביטוח הגישו ערעורים על פסקי הדין. חלק מהמבוטחים לוחצים 

תשלום הפיצויים.
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